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  Voorwoord 

Het opgespoten eiland ‘De Kreupel’ in het IJsselmeer herbergt tegenwoordig de 
grootste kolonie visdieven van West Europa. Na een paar succesvolle eerste jaren, 
bleken er in 2009 en 2010 nauwelijks jongen op te groeien. Er leek een relatie met de 
voedselbeschikbaarheid te zijn. Een slecht broedsucces op de Kreupel beïnvloedt 
bijna een kwart van de Nederlandse populatie. Om deze reden is vanaf 2009 de 
reproductie van visdieven op de Kreupel jaarlijks onderzocht. Tevens is het voedsel 
dat ze aan hun jongen voeren in beeld gebracht. 
 
Over de jaren 2009 en 2010 is al gerapporteerd. In onderhavige rapportage worden 
de jaren 2011 en 2012 gerapporteerd en vergeleken met de voorafgaande periode.  
 
De basis van het onderzoek wordt gevormd door vrijwilligers van vogelringgroep De 
Kreupel. Sinds 2009 wordt het onderzoek financieel mede ondersteund door 
Vogelbescherming Nederland, waarvoor B. de Bruijn met name bedankt wordt. In 
2012 ondersteunde Deltares de studies naar vis (R. Noordhuis). Staatsbosbeheer en 
Bureau Waardenburg investeerden beiden financieel en/of logistiek in de project-
uitvoering.  
 
Het merendeel van het veldonderzoek werd uitgevoerd door Jan van der Winden, 
Sjoerd Dirksen (beiden Bureau Waardenburg), Leon Kelder (Staatsbosbeheer) en 
Debby Doodeman (FOGOL). De volgende personen assisteerden tijdens een of meer 
bezoeken: René Vos, Naomi Stuiver, Eric van der Velde, Martin Poot, Daniël Beuker, 
Mark Collier, Stef van Rijn, Jasmijn Hulleman, Niels Hogeweg en Peter van Horssen.  
Wij danken  Ruurd Noordhuis (Deltares) en Anne Voorbergen en Bernd de Bruijn 
(Vogelbescherming Nederland) voor commentaar op een eerdere versie van dit 
rapport. 
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Figuur 1.1. Eiland De Kreupel.  
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 1 Inleiding 

In 2003 werd gestart met de aanleg van een ‘vogeleiland’ op een ondiepte van het 
IJsselmeer die de naam Kreupel droeg. Het eiland kreeg diezelfde naam. Het bestaat 
uit twee grote zandeilanden met ondieptes eromheen, afgescheiden van het open 
water van het IJsselmeer door een ring van kleinere eilanden, beschermd door 
stortstenen dammen (figuur 1.1). Door inrichting en beheer wordt het eiland zoveel 
mogelijk struik- en boomloos gehouden en moet het onder meer dienst doen als 
broed- en rustplaats voor sterns, steltlopers en eenden.  
 
Dit bleek in aanvang een succes. Reeds in 2003, tijdens de aanlegfase, vestigde zich 
een kolonie visdieven op het eiland, nog tussen de bulldozers. Door import van 
naburige IJsselmeerkolonies en in beperkte mate vanuit de Waddenzee (Stienen et al. 
2010), namen de aantallen zeer snel toe tot ongeveer maar liefst 7000 paar in 2010 
(figuur 1.2).  
 
 

 
 
Figuur 1.2. Aantalsontwikkeling van de broedpopulatie (nestentelling) 

van de visdief op de Kreupel vanaf het jaar van aanleg 
(bron: Staatsbosbeheer en vogelringgroep De Kreupel). 

 
Sinds 2004 worden de aantallen broedvogels op het eiland door Staatsbosbeheer 
geteld. Daarnaast worden door de vogelringgroep “De Kreupel” visdieven geteld, 
gevangen en geringd. Het onderzoek naar de visdief beperkte zich in de eerste jaren 
tot tellen en ringen maar is vanaf 2009 aangevuld met onderzoek naar broedsucces 
en voedsel (van der Winden et al. 2009, 2011). Een deel van de informatie uit deze 
rapporten wordt in het voorliggende rapport herhaald. 
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De grootste kolonie van West-Europa in problemen? 
De Kreupel is de grootste visdiefkolonie in West Europa en herbergt bijna een kwart 
van de Nederlandse populatie. Dit betekent dat een voldoende hoge jongenproductie 
niet alleen cruciaal is voor het IJsselmeergebied, maar ook voor het garanderen van 
een duurzame populatie in Nederland. Dit krijgt nog meer nadruk nadat bleek dat een 
andere grote kolonie, op Griend (Waddenzee), al jarenlang te weinig jongen kan 
produceren om de populatie in stand te houden (Stienen et al. 2010). Als deze beide 
grote kolonies onvoldoende jongen opleveren, zal de visdiefpopulatie in Nederland 
zich niet verder kunnen herstellen van de crash in de jaren zestig en ook niet kunnen 
voldoen aan de landelijke Natura 2000 doelstelling van 20.000 broedparen (Natura 
2000 doelendocument LNV, 2006). Ook het instandhoudingsdoel voor het IJsselmeer 
komt daarmee in gevaar. Hoewel de huidige aantallen broedparen in het IJsselmeer 
nog twee keer zo hoog liggen als geformuleerd in het instandhoudingsdoel, is het 
broedsucces een belangrijke factor om het doel duurzaam te behalen.  
 
Dit alles was de aanleiding om vanaf 2009 een verkennend onderzoek naar het 
broedsucces van de visdief op de Kreupel te starten, en de mogelijke factoren die de 
reproductie kunnen beïnvloeden te bestuderen. De eerste resultaten toonden aan dat 
de voedselsituatie in het IJsselmeer niet gunstig was voor de visdieven. Vanaf 2010 
ontstond de indruk in het veld dat stervende of dode pullen snel verdwenen. Dat had 
mogelijk te maken met predatie. Na verkennende studies hiernaar, is in 2012 een 
camera bij nesten geplaatst om hier meer inzicht in te krijgen. De informatie van 
meerdere jaren is in de voorliggende rapportage samengevat. 
 
De vraagstelling voor het in dit rapport te presenteren verkennende onderzoek was als 
volgt: 
• Hoe groot is het broedsucces van visdieven op de Kreupel in de afgelopen jaren? 
• Was de prooiaanvoer verschillend over de jaren? 
• Is het broedsucces te relateren aan de prooibeschikbaarheid in het IJsselmeer? 
• Zijn er andere factoren die het broedsucces beïnvloeden? 
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 2 Methoden 

 2.1 Tellingen broedpopulatie 

De tellingen van de aantallen broedparen in de visdiefkolonie op de Kreupel worden 
uitgevoerd door Staatsbosbeheer in samenwerking met vrijwilligers. Tot en met 2008 
werden de visdieven in de regel in juni-juli geteld door per deelkolonie de aantallen 
rondvliegende adulte vogels te tellen. Op basis hiervan werd het totaal aantal 
broedparen geschat. Vanaf 2009 is er jaarlijks rond 10 juni een complete nestentelling 
uitgevoerd door met een aantal mensen in linie over het eiland te lopen. Begin juni is 
een ideaal moment hiervoor. Op de Kreupel is het aantal nesten met eieren dan het 
hoogst en er zijn nog nauwelijks jongen uitgekomen. 
 
Omdat op de Kreupel voortdurend nieuwe vestigingen en hervestigingen plaatsvinden 
is de turnover redelijk hoog. In jaren dat er in de Waddenzee kolonies overstroomden 
bij extreem hoog water, vond er, laat in het seizoen, substantiële vestiging plaats van 
soms enkele duizenden broedparen. Ook in jaren zonder deze overstromingen, 
vestigden zich geregeld vele honderden tot wellicht meer dan 1000 ‘late broedparen’. 
Dit geeft geen eenduidig aantal ‘broedparen’ dat gedurende het seizoen gebruik 
maakt van de Kreupel. Door de telling begin juni jaarlijks op hetzelfde moment uit te 
voeren is de ordegrootte wel vergelijkbaar en zijn late vestigingen minder van invloed 
op dit totaal. 
 
 

 2.2 Broedsucces visdieven 

Het inrichten van enclosures1 in een visdiefkolonie heeft veruit de voorkeur voor het 
bepalen van broedsucces (Stienen et al. 2010). Omdat de onderzoeker een goede 
controle heeft over de steekproef en jongen niet kunnen weglopen is de schatting van 
het broedsucces goed. Gemiddeld is het broedsucces in enclosures iets hoger dan 
daarbuiten omdat er iets minder predatie in plaatsvindt. Het effect daarvan is echter 
beperkt en de resultaten geven een goede indruk van het koloniesucces. Dit vereist 
echter een intensieve onderzoeksopzet omdat de enclosure al bij de start van de 
eifase geplaatst moet worden en minimaal eens per week bezocht moet worden. Op 
de Kreupel was dat in 2009 en 2010 niet haalbaar. In 2011 en 2012 is wel enclosure-
onderzoek uitgevoerd.  
 
In de eerste jaren is op de volgende wijze een indruk verkregen van het broedsucces 
op de Kreupel: 
• Transect-tellingen in de kolonie. Tijdens elk bezoek zijn routes door de 

visdiefkolonie gelopen waarbij aantallen nesten, jongen (per leeftijdklasse) en 
dode jongen werden geregistreerd. 

                                                        
1  Enclosure: door het plaatsen van bijvoorbeeld kippengaas om een groep nesten wordt 
voorkomen dat de jongen weg kunnen lopen, zodat het broedsucces nauwkeurig bepaald kan 
worden. 



10 

• Op de visdiefslaapplaats worden op meerdere data sterns met mistnetten 
gevangen. Op de slaapplaats verzamelen zich zowel adulten als juvenielen die 
zowel van de Kreupel als van elders kunnen komen. In de periode 2004-2012 
werd op een vergelijkbare wijze met mistnetten gevangen. In 2004 was dit op 1 
datum en vanaf 2005 op tenminste drie data in het seizoen. De aantallen netten 
en locaties waren tussen jaren vergelijkbaar. In ieder geval werden de netten zo 
geplaatst dat er jaarlijks een goede steekproef van adulten en jongen gevangen 
kon worden. 

• Tijdens tussentijdse controle-bezoeken van bewakers, Staatsbosbeheer en 
sternonderzoekers zijn aantekeningen gemaakt van indrukken ten aanzien van 
de aantallen vliegvlugge jonge visdieven op het eiland. Deze semi-kwantitatieve 
informatie is gebruikt om de bovenstaande informatie over het verloop van het 
broedseizoen aan te vullen. 

 
In 2011 en 2012 zijn deze methoden ook toegepast, naast de enclosure. Zodoende 
was een vergelijking met het enclosure-onderzoek mogelijk en kon bekeken worden of 
de schattingen van het broedsucces over de periode 2009-2010 afdoende waren. 
 

 
Foto 2.1  Jonge  visdief in enclosure op de Kreupel 10 augustus 2012 (foto J. van 

der Winden) 
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 2.3 Conditie jonge sterns 

Gedurende het seizoen zijn zowel binnen als buiten de enclosures op geregelde basis 
gewichten en maten van jongen visdieven opgenomen. Als maat werd bij alle jongen 
de koplengte gemeten en bij grotere jongen ook de vleugellengte van polsgewricht tot 
vleugeltip. In de enclosure werden de jongen altijd geringd om herhaalde metingen 
aan dezelfde jongen te kunnen uitvoeren en buiten de enclosure werden jongen ouder 
dan een week geringd.  
 
De verschillende datasets met groeigegevens van jonge visdieven, drie jaren op de 
Kreupel en als referentie de dataset van 2008 van de kolonie in Terneuzen (Hoekstein 
2008), zijn geanalyseerd door verschillende groeicurves te fitten in het statistisch 
programma R (R Development Core Team 2007). Van de geteste groeicurves bleek 
de Weibull groeicurve voor alle vier de datasets de beste fits op te leveren, bevestigd 
op basis van de kleinste residuele standaard fout en een vergelijking van het Akaike's 
informatie kriterium. Andere geteste groeicurves waren logistisch, vier factor logistisch 
en Gompertz. 
 
 

 2.4 Predatie-onderzoek, gebruik camera 

Tijdens voedselstudies in de kolonies (paragraaf 2.5) zijn alle observaties van predatie 
van visdiefkuikens systematisch geregistreerd. Op deze wijze kon van een groep 
kuikens die bestudeerd werden voor prooiaanvoer, bepaald worden of er pullen 
verdwenen als gevolg van predatie. Ter controle is bij de enclosure een camera 
geplaatst die op een vergelijkbare wijze geregistreerd heeft of er predatoren de 
enclosure in kwamen om jongen te vangen. De beelden zijn steekproefsgewijs 
bekeken. 
Aanvullend zijn tijdens bezoeken aan de Kreupel anekdotische notities gemaakt over 
predatoren die jongen visdieven vingen. 
 

 2.5 Voedselonderzoek 

In 2011 en 2012 is op 14 dagen verspreid over het seizoen, vanaf een locatie met 
goed zicht op de kolonie, onderzocht welke prooien naar de kolonie als geheel 
aangebracht werden (tabel 2.1). Hierbij is prooisoort en prooilengte (t.o.v. 
snavellengte op koplengte van visdief) vastgelegd. De prooien die aangevoerd worden 
zijn zowel voor de jongen als voor de partners en geven een indruk van de 
voedselbeschikbaarheid voor visdieven van de Kreupel. Daarnaast werd op vijf dagen 
een vast aantal jongen in een steekproefgebied in de gaten gehouden tijdens 
waarneemsessies waarbij de prooiaanvoer per minuut geregistreerd werd. Tevens 
werd vastgelegd of de aangevoerde prooien ook daadwerkelijk werden gevoerd aan 
de jongen. Op diverse dagen zijn de jongen die zijn geobserveerd na afloop van de 
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waarnemingen gemeten en gewogen. Waarnemingperiodes waren verdeeld over 
ochtend (tot 12.00 uur), middag (tot 18.00 uur) en avond. 
 
Van een groot aantal van de aangevoerde prooien is er ook een foto gemaakt. Op 98 
foto’s van deze foto’s is de lengte van de prooien en de snavel van de visdief 
gemeten. Vervolgens is de lengte van de vis berekend uitgaande van een gemiddelde 
snavellengte van visdieven van 3.7 cm. Vervolgens is bekeken of de vislengtes die in 
het veld visueel geschat werden bij visdieven die naar de kolonie vliegen overeenkomt 
met de metingen op de foto’s. De verhouding tussen de veldschatting en de foto-
meting werd het best door een polynomiale regressielijn beschreven. Deze lijnen zijn 
per waarnemer uitgerekend en gebruikt als correctiefactor voor de lengteschattingen 
in het veld (figuur 2.1). Hieruit bleek dat lengtes van kleine vissen vaker onderschat 
werden en van grote vissen juist overschat. Op basis van de gecorrigeerde lengtes 
zijn in sommige berekeningen de aangevoerde spieringen gecategoriseerd in 
leeftijdsklassen van 0+ (reproductie uit het voorjaar van het betreffende 
onderzoeksjaar) en 1+ visjes. De bovengrens in lengte van de 0+ categorie werd voor 
de maand juni op 60 mm, voor juli op 70 mm en voor augustus op 80 mm vastgesteld. 
Alle visjes kleiner dan deze grenswaarden zijn aangeduid als 0+ spiering.  
 
Vrijwel wekelijks zijn braakballen van visdieven verzameld in de kolonie. Ook zijn er 
poepresten van visdieven die in de avond gevangen werden geregeld verzameld. Al 
deze monsters zijn niet uitgezocht of bewerkt. Ze kunnen meer in detail informatie 
geven over gevangen prooisoorten, lengtes en de verdeling over het seizoen. 
 
Berekening benodigd en beschikbare energie visdiefkuikens 
Voor een visdiefkuiken is te berekenen hoeveel energie er nodig is om op te groeien: 
Metabolische energie (opgroeiperiode) = 35,15*uitvlieggewicht (g)^1,05 (Drent et al. 
1992). Als er een uitvlieggewicht aangenomen wordt van 120 gram en een opgroeitijd 
van 25 dagen komt dit neer op ongeveer 180 kJ/dag hetgeen ongeveer 9 kJ per uur is 
per jong in de zomerperiode. 
  
De energie-inhoud van vissen is niet identiek per soort en ook de lengte-
gewichtverdeling is per soort verschillend. Voor spiering is 3,8 Kj/g natgewicht 
aangehouden (van Klinken 1992) en voor de andere vissoorten 4,9 Kj/g (Massias & 
Becker 1990). De lengte-gewicht relatie voor spiering is 0,0042*lengte (cm)^3,2  
(Fishbase, 2009) en voor soorten als voorns en baars is de formule van blankvoorn 
aangehouden: 0,0047*lengte (cm)^3,25 (Fishbase, 2009). 
 
Per aangevoerde prooi is op deze wijze de biomassa en het aantal kJ per visje 
berekend. Dit is gesommeerd tot een totale aangevoerde energiehoeveelheid per jong 
per uur. Dit kan vervolgens vergeleken worden met de benodigde 9 kJ per uur. 
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Tabel 2.1. Overzicht van de tijd en onderzoekstype van onderzoek naar aanvoer van 

vis door visdieven op de Kreupel in 2011 en 2012. Kolonie= aanvoer van 
vis naar de kolonie als geheel; enclosure = voederingen aan de jongen 

 

Datum dagdeel tijdsduur (uur) kolonie enclosure 

2011 

10 mei  middag+avond 1,5 x 

11 mei ochtend+middag 2,3 x 

2 juni middag 0,7 x 

4 juli ochtend 0,8 x 

29 juli middag 3,5  x 

31 juli middag 0,7 x 

5 augustus avond 1,3  x 

2012 

1 juni middag 0,8 x 

18 juni middag+avond 1,1 x 

21 juni ochtend+middag 2,3 x 

26 juni ochtend 3,2  x 

28 juni ochtend   x 

6 juli ochtend+middag 1,5 x 

17 juli middag+avond 2,3 x 

21 juli middag 1,0 x 

27 juli middag 1,0 x 

28 juli ochtend 1,0 x 

1 augustus ochtend+middag 3,1 x x 

3 augustus middag 3,1  x 
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Figuur 2.1. Verhouding tussen de lengte van de vissen die als prooi door visdieven 

aangevoerd worden die geschat zijn in het veld (in mm) en gemeten op 
foto’s (n=98). In de figuur zijn alle datapunten weergegeven. De 
stippenlijn is refereert aan een verhouding van 1:1, de doorgetrokken lijn 
is een tweedegraads polynomiale regressie met de bijhorende 
determinatiecoëfficiënt (R2; het gedeelte van de totale variantie die door 
de regressiemodel verklaard wordt).  
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 3 Resultaten 

 3.1 Aantallen broedparen 

Na een aanvankelijke snelle groei naar ongeveer 7000 broedparen visdieven in 2010, 
lijkt er recent een aantalsdaling te zijn ingezet (figuur 1.2).  De deelkolonies bevinden 
zich allen op de zandige eilanden op de delen met spaarzame vegetatie. In alle jaren 
vestigen de visdieven zich relatief laat in vergelijking met andere binnenlandkolonies. 
 
 

 3.2 Broedsucces 

Algemene indrukken en transecttellingen 
In 2011 en 2012 werden tijdens de transectellingen nauwelijks kuikens vastgesteld 
(figuur 3.1). De gemiddelde legselgrootte was in 2011 en 2012 ook lager dan de jaren 
ervoor. In de jaren 2009-2012 was deze in de eerste weken van juli respectievelijk 2,1 
2,3 1,9 en 1,8 ei (zie ook figuur 3.1 met relatief veel legsels met 1 of 2 eieren). In de 
laatste jaren werden veel eieren gevonden met predatieschade. Aan het eind van het 
seizoen in 2012 waren er wel enige jongen aanwezig (figuur 3.1). 
 
In 2012 waren laat in het seizoen (na eind juli) enkele honderden jongen aanwezig, in 
de periode ervoor kwamen er geen jongen groot. Bij deze late jongen was de sterfte 
wel vrij hoog. Er werden relatief veel (bijna) vliegvlugge dode jongen gevonden in die 
tijd. In 2009 waren weinig vliegvlugge jongen in de kolonies aanwezig. In 2010 waren 
het er iets meer dan in 2009 (van der Winden et al. 2009, 2011) maar in 2011 
wederom weinig. In alle jaren produceren de visdieven slecht die in juni starten met 
broeden. Pas later in het seizoen neemt de jongenproductie iets toe. Op basis van 
veldindrukken werden de volgende schattingen gemaakt: in totaal vlogen er in 2010 
enkele tientallen tot enkele honderden jongen uit (van der Winden et al. 2009, 2011) 
en in 2011 en 2012 enkele honderden. In geen enkel jaar werden er duizenden jongen 
vliegvlug hetgeen nodig moet zijn om de lokale populatie stabiel te laten zijn. In 2009 
lagen er overal veel dode kleine jongen in de kolonie. In de jaren erna was dit niet het 
geval. 
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Figuur 3.1 Aantallen legsels (met inhoud) en aantallen jongen (per leeftijdcategorie) 

in 2011 en 2012 in de kolonie van de visdief op de Kreupel  
(transecttelling in de kolonie). 
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Aantallen juveniele vogels op de Kreupel 
In 2005, 2007 en 2008 waren er relatief veel vliegvlugge juveniele visdieven op de 
Kreupel. In de andere jaren daarna was er een laag aandeel vliegvlugge jongen in de 
vangsten van visdieven (figuur 3.2).  
 

 
 
Figuur 3.2. Percentage op de slaapplaats gevangen juveniele visdieven op de 

Kreupel per periode in het jaar over de jaren 2005-2012 (n = 94 tot 364 
individuen). 

 
 
Op de Kreupel verschijnen reeds vanaf juli jonge visdieven, die uitgevlogen zijn in 
andere Nederlandse of buitenlandse kolonies. Dit kan het beeld op de Kreupel 
beïnvloeden. De verschillen tussen de aantallen juvenielen in de onderzoeksjaren 
kunnen immers mede veroorzaakt zijn door verschillen in ‘import’ van juvenielen 
vanuit andere kolonies. Dit is niet aannemelijk omdat aan vliegvlugge jongen in de 
eerste dagen nog te zien is dat ze niet van elders komen doordat ze vaak nog 
donsresten op de kop hebben. Een andere indicatie voor het aandeel jongen van 
vreemde herkomst, wordt gegeven door het aandeel jongen dat een ‘vreemde’ ring 
om had en dus zeker van een andere kolonie afkomstig was (figuur 3.3). Hieruit blijkt 
dat in jaren met veel juvenielen het aandeel van vreemde herkomst laag is en 
omgekeerd. Het jaar 2006 had ook een relatief hoog aandeel jongen van vreemde 
herkomst en lijkt daarmee sterk op de recente jaren. 
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Figuur 3.3. Aandeel gevangen jonge vliegvlugge visdieven op de Kreupel in de jaren 

2004-2012 die elders geringd waren. 
 
Broedsucces enclosure 
In 2011 en 2012 is een enclosure in de kolonie geplaatst om beter inzicht te krijgen in 
het broedsucces. De enclosure werd begin juni (eifase) geplaatst op een locatie met 
veel visdiefnesten. Er werd voor gezorgd dat er een aantal van minimaal 10 en 
maximaal 30 nesten in de enclosure aanwezig was. Visdieven hebben op de Kreupel 
meerdere vestigingsgolven. De eerste golf was in beide jaren weinig tot niet 
succesvol, maar gelukkig vestigden zich wederom visdieven in de enclosure voor een 
tweede poging (of later starters). In 2011 waren er twee vestigingsgolven op de 
Kreupel. Van de eerste kwamen vrijwel geen jongen groot (1 jong op 26 nesten) en 
van de 2e golf die eind juni-begin juli startte iets meer (tabel 3.1). In 2012 waren er drie 
vestigingsgolven op de Kreupel. Van de eerste twee golven kwam geen enkel jong 
groot. In de derde golf vestigden zich geen visdieven meer spontaan in de enclosure 
en is de enclosure verplaatst naar een plek met nog enkele nesten. Het lukte niet 
meer om een locatie te vinden waar 10 nesten dicht genoeg bij elkaar lagen voor een 
enclosure. Van de drie nesten in de enclosure werden drie jongen vliegvlug.  
 
Het beeld van de enclosure was zeer representatief voor de gehele kolonie (zie ook 
figuur 3.1 en toelichting). De verschillende fasen van hernieuwde pogingen waren 
zichtbaar en het extreem lage broedsucces in de eerste fasen eveneens. 
 
Het uitkomstsucces was hoog (tabel 3.1) en daarmee het legselverlies laag. We 
stelden geen verlies van complete legsels vast. Wel leek er verlies van eieren te zijn, 
met name in 2012, hetgeen overeenkomt met de transectellingen in de kolonie waar 
gemiddeld kleine legselgroottes geconstateerd werden en gepredeerde eieren. Het 
grootste verlies trad echter op in de fase in de eerste dagen na het uitkomen (tabel 
3.1). Pullen die de leeftijd van 10 dagen haalden waren vroeg in het seizoen schaars. 
In 2012 werd op 2 september een dood jong in de enclosure gevonden dat bijna 
vliegvlug was. Dit kwam overeen met de relatief grote aantallen dode vliegvlugge 
jongen buiten de enclosure. 
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Tabel 3.1. Broedsucces Visdieven in enclosure 2011 en 2012 Kreupel. Bij “golf” staat 

de vestigingsgolf (zie tekst). Gem legsel = gemiddelde legselgrootte, 
uitkomst = uitkomtspercentage eieren (klassieke methode geschat); Pul< 
5dag, nesten waar tijdens een van de controles jongen van minder dan 
een dag oud aanwezig waren; broedsucces = aantal jong per paar 
vliegvlug. 

 
golf aantal gem  uitkomst pul<5dag broedsucces 
legsels nesten legsel 

2011 
a 26 2,6 >80% 31% 0,04 
b 10 2,1 >90%? 20% 0,3 
2012 
A 10 2,9 90% 80% 0 
B 3 2,0 100% 0% 0 
C 3 2,0 100% 100% 1,0 

 

 3.3 Conditie pullen en volgroeide visdieven 

Gewichten van de pullen 
De gewichten van jonge, nog niet vliegvlugge, visdieven varieerden fors tussen jaren 
(figuur 3.4a+b).  Grofweg hadden de pullen alleen in 2007 en 2011 een redelijk tot 
goede conditie. In 2011 waren de gewichten in de laatste fase ook onder de maat. In 
2010 en 2012 hadden ze een uitgesproken slechte conditie. In 2008 en 2009 was de 
conditie matig. Wat in alle jaren opvalt is dat de conditie in de eerste periode redelijk 
tot goed is en slecht wordt als de dieren ouder zijn. In 2012 valt bijvoorbeeld ook de 
slechte conditie op in de laatste fase van de groei. Dit sluit ook aan op de opvallende 
sterfte van (bijna) vliegvlugge jongen in dat jaar (§ 3.2). 
 
Conditie van adulten en vliegvlugge jongen 
In de groeicurves van pullen worden de gewichten van grote jongen altijd licht 
onderschat doordat jongen in uitstekende conditie sneller vliegvlug zijn en niet meer 
met de hand gevangen kunnen worden. Met mistnetten worden deze jongen wel 
gevangen. Hoewel de spreiding in gewichten groot is, blijken de vliegvlugge jongen, 
maar ook de adulten tussen jaren gemiddeld in gewicht te verschillen (figuur 3.5). In 
2004, 2005, 2011 en 2012 waren de jongen in relatief goede conditie. In de andere 
jaren en met name 2006 en 2010, waren de jongen in een slechte conditie. 
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Figuur 3.4a. Weibull groeicurves van visdiefpullen op de Kreupel in de jaren 2007, 

2008 en 2009. Tevens is de groeicurve van een kolonie bij Terneuzen in 
2008 opgenomen waar het broedsucces in dat jaar goed was (Hoekstein 
2008). 
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Figuur 3.4b. Weibull groeicurves van visdiefpullen op de Kreupel in de jaren 2010, 

2011 en 2012. Tevens is de groeicurve van een kolonie bij Terneuzen in 
2008 opgenomen waar het broedsucces in dat jaar goed was (Hoekstein 
2008). 
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Figuur 3.5. Gewichten (gemiddeld ± SD) van adulte (grijze ruiten en foutbalken) en 

jonge (zwarte vierkanten en foutbalken) visdieven op de slaapplaats van 
De Kreupel gemeten in de maanden juli-september in verschillende jaren. 

 
 

 3.4 Predatie kuikens 

In 2010 maar met name in 2011 viel het op dat er niet of nauwelijks dode of 
verhongerende visdiefkuikens meer werden gevonden in de kolonie. Deze kuikens 
verdwenen allemaal snel en we kregen de indruk dat ook levende kuikens verdwenen. 
Om deze reden is tijdens de voedselprotocollen in de kolonie ook geregistreerd welke 
predatoren kuikens vingen en de camera is geplaatst om te zien of er ’s nachts jongen 
verdwenen. Uit de waarnemingen bleek dat kokmeeuwen geregeld kuikens van 
visdieven vingen. Tijdens twee sessies respectievelijk in 2010 en 2012 werd 
vastgesteld dat komeeuwen jongen uit de observatielocatie vingen. Ook werd met 
name in 2012 tijdens andere bezoeken geregeld vastgesteld dat kokmeeuwen de 
sternpullen vingen. Het betrof uitsluitend kleine pullen. Grotere pullen werden soms 
opgepakt, maar die lieten ze dan weer vallen. Bij een systematische telling van 190 
minuten werden uit een groep van 14 jongen die gevolgd werden twee pullen 
gevangen. Dit toont aan dat de predatiekans hoog kan zijn. De vele duizenden 
kokmeeuwen die aanwezig zijn, kunnen de reden zijn voor het massale verlies aan 
kleine pullen. De aantallen kokmeeuwen nemen vanaf half juli af omdat het 
broedseizoen van deze soort vroeger start, en de predatie van jonge visdieven neemt 
dan eveneens af. 
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Van de inmiddels forse broedpopulatie zwartkopmeeuwen, waarvan elders bekend is 
dat ze ook sternkuikens eten (Fijn et al. 2011), werd geen wezenlijke predatie 
vastgesteld. Kleine mantelmeeuwen en zilvermeeuwen broeden inmiddels ook in 
toenemende aantallen op de Kreupel. Kleine mantelmeeuwen vangen met name 
zwakke vliegvlugge sterns die in het water terecht komen. Predatie van kleine jongen 
in de kolonie is door ons niet vastgesteld. Vanaf eind augustus-september komt de 
trek van bruine kiekendieven op gang. Diverse individuen blijven soms kortere of 
langere tijd op de Kreupel aanwezig en vangen jonge visdieven. De aantallen 
kiekendieven zijn relatief beperkt met 1 tot 2 individuen per dag. 
 

 
Foto 3.1  Kokmeeuw die jonge visdief gevangen heeft 21 juni 2012 (foto D. 

Doodeman) 
 

 3.5 Voedselonderzoek  

Prooisoorten  
De visdieven brachten in 2011 en 2012 hoofdzakelijk spiering naar de kolonie (zie 
tabel 3.1 en 3.2). Het aandeel aan andere vissoorten was in 2011 hoger dan in 2012. 
In 2011 werd vooral veel pos (12% van alle prooien) maar ook veel baars (7% van alle 
prooien) naar de kolonie gebracht. Op 1 augustus 2011 vormden andere vissoorten 
(vooral pos en baars) zelfs een groter aandeel (69%) van de prooien dan spiering. 
Over het algemeen waren naast spiering de aangevoerde vissoorten baars, 
haring/sprot, pos en snoekbaars en een enkele stekelbaars. Enkele keren werd 
aanvoer van voorntjes vastgesteld.  
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Tabel 3.2. Vissoorten en geregistreerde aantallen die door visdieven naar de 

kolonie van de Kreupel werden aangevoerd in 2011 (voor duur 
waarneemperiode zie § 2.3). 

 
vissoort 11 mei 12 mei 3 juni 6 juli 1 aug 

Spiering 0+    35 12 
Spiering 1+ 30 58 36 26 3 
Baars 2 1   17 
Bot 1 
Brasem 1  1 
Haring/sprot     1 
Pos 4 20  2 9 
Snoekbaars     3 
Voorn spec. 7 8 1  
 
Tabel 3.3. Vissoorten en geregistreerde aantallen die door visdieven naar de 

kolonie van de Kreupel werden aangevoerd in 2012 (voor duur 
waarneemperiode zie par 2.3). 

 
vissoort 1 juni 18 juni 21 juni 6 juli 17 juli 21 juli 27 juli 28 juli 1 aug 
Spiering 0+ 1 41 41 58 33  15 31 140 
Spiering 1+ 14 25 59 179 39 26 51 56 191 
Baars 3 3 
Haring/sprot 4 5 4 1  
Pos 2 1 6 2 1 1 3 2 3 
Dried. stekelb. 1 1  1  
Voorn spec  1  
Winde         1 
Blankvoorn   1 
 
In vergelijking met voorgaande jaren was de prooisamenstelling in niet wezenlijk 
verschillend (figuur 3.6 en 3.7).  De hoofdmoot bestaat jaarlijks uit spiering. In 2009 
werd relatief veel baars en snoekbaars aangevoerd, soorten die in de jaren erna 
minder frequent werden aangebracht. Vis die naar de kolonie wordt aangevoerd 
bestaat uit een mengsel van prooien die voor de balts worden benut en aan de jongen 
wordt gevoerd. Prooien die voor de balts aangevoerd worden zijn gemiddeld groter en 
kunnen van grotere afstand komen omdat er minder druk op de aanvoerfrequentie ligt. 
Dat betekent dan ook dat grotere spiering in onvoldoende mate in de omgeving van 
de Kreupel aanwezig is. Ook zijn er weinig alternatieve vissoorten. Te zien is dan ook 
dat het menu dat aan de jongen gevoerd wordt een relatief groot aandeel spiering 
kent en dat tevens de gemiddelde lengte minder is (figuur 3.8). De kleine spiering is 
onvoldoende om de jongen op te laten groeien. 
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Figuur 3.6. Percentage prooien per soortgroep aangevoerd aan de gehele kolonie 
visdieven van de Kreupel in de jaren 2009-2012. Dit betreft prooien die voor de balts 
benut worden en voor het voeren van de jongen. 
 
 

 
 
Figuur 3.7. Percentage prooien per soortgroep aangevoerd aan de jongen visdieven 

in de kolonie van de Kreupel in de jaren 2009-2012. 
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Figuur 3.8. Gemiddelde spieringlengte aangevoerd aan de visdiefkolonie (geheel) en 

aan de kuikens van de visdieven in de jaren 2009-2012.  
 
Aandeel kleine vis 
Het aandeel van jonge spiering (reproductie uit het voorjaar van het betreffende 
onderzoeksjaar; 0+ generatie) in de aangevoerde vis varieerde in beide jaren sterk 
(figuur 3.9 en 3.10). Over het algemeen werd in 2012 meer 1+ en 0+ spiering 
aangevoerd (gemiddeld 34%; range 0% - 49%) dan in 2011 (gemiddeld 16%; range 
0% - 51%) . In 2011 nam het aandeel 1+  spiering in de prooien in het verloop van het 
seizoen af. Dit ging gepaard met een afname (figuur 3.11) in de gemiddelde vislengte 
(van 8,6 cm naar 7,3 cm) in de onderzoeksperiode. Dit terwijl in 2012 de gemiddelde 
lengte gemiddeld juist toenam (van 6,7 cm naar 7,9 cm; figuur 3.11). Tegelijkertijd 
nam in 2012 ook het aandeel 1+  spiering in de aangevoerde prooien toe (figuur 3.10). 
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Figuur 3.9. Aandeel van 0+ en 1+ spiering en andere vissoorten in door visdieven 

aangevoerde naar de kolonie op de Kreupel op verschillende dagen in 
2011. 
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Figuur 3.10. Aandeel van 0+ en 1+ spiering en andere vissoorten in door visdieven 

aangevoerde naar de kolonie op de Kreupel op verschillende dagen in 
2012. 
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Figuur 3.11. Lengte (in cm) van door visdieven aangevoerde vissen naar de kolonie op 

alle waarneemdagen (weergegeven als meidag = aantal dagen vanaf 1 
mei) in 2011 (witte stippen; gestreepte lijn) en 2012 (zwarte stippen; 
doorgetrokken lijn). Lijnen geven lineaire regressies weer.  

 

 
Foto 3.1 Grote spiering (1+) begin augustus 2012 (foto: Jan van der Winden) 
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Variatie in prooitypen tussen dagdelen 
Het aandeel spiering in de aangevoerde vis leek in 2012 niet afhankelijk te zijn van het 
tijdstip op de dag (tabel 3.4). In alle dagdelen was het aandeel spiering gemiddeld 
boven de 90%. In 2011 was er grotere variatie tussen de dagdelen, met bovendien in 
alle dagdelen een lagere fractie van spieringen in het dieet dan in 2012. Het aandeel 
aan spieringen was in 2011 het hoogst in de ochtenduren (79%) en laagst in de 
middaguren (57%). In 2011 werd er veel pos gevangen, waarvan het aandeel in het 
dieet redelijk constant bleef tussen de verschillende dagdelen. Het verschil werd 
voornamelijk veroorzaakt door het aandeel aan baars, die bijna uitsluitend in de 
middaguren als prooi werden aangevoerd. Hoewel het aandeel aan baarzen in 2012 
kleiner was dan in 2011, werden ze hoofdzakelijk in de middag en avond aangevoerd. 
 
Tabel 3.4. Aandeel van aangevoerde vissen als prooi naar de kolonie van de 

Kreupel verdeeld over drie dagdelen in 2011 en 2012.  
 
vissoort

2011 2012 2011 2012 2011 2012
spiering 78,8% 95,1% 57,4% 92,2% 66,7% 92,0%
baars 0,8% 14,0% 0,7% 2,7%
bot 3,7%
brasem 0,2% 0,7% 3,7%
haring 0,7% 0,7% 1,0% 1,3%
pos 10,6% 2,6% 13,2% 1,7% 11,1% 2,7%
sprot 0,7%
snoekbaars 2,2%
stekelbaars 0,5%
onbekend 6,1% 1,6% 5,1% 2,6% 7,4% 1,3%
voorn spec. 3,8% 6,6% 0,2% 7,4%
winde 0,2%
blankvoorn 0,2%

ochtend middag avond

 
De gemiddelde lengtes van de prooien gevangen op verschillende dagdelen 
vertoonden een verschillend patroon in 2011 en 2012 (tabel 3.5). In 2011 namen de 
lengtes van de aangevoerde prooien gedurende de dag toe (F2,197 = 9,2 p<0,0001). In 
2012 waren de gevangen vissen in de avond iets kleiner (F2,445 = 7,2 p<0,01).  terwijl 
ze in 2012 juist iets afnamen. Dit patroon werd grotendeels gestuurd door de spiering 
als meest talrijk in het dieet. 
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Tabel 3.5. Gemiddelde lengte (in cm) van prooisoorten gebracht naar de kolonie in 

verschillende dagdelen in 2011 en 2012.  

vissoort 2011 2012 2011 2012 2011 2012
spiering 7,8 7,1 8,6 7,6 9,1 6,5
baars 3,9 7,1 9,1 4,0
blankvoorn 8,4
bot 3,9
brasem 8,4 6,9 8,9
haring 9,0 9,2 9,1 9,3
pos 6,6 7,0 6,6 7,5 8,2 6,0
sprot 8,1
stekelbaars 8,4 4,0
onbekend 5,7 8,4 6,5 7,6 5,4 8,4
voorn 8,3 8,7 9,7 6,9
winde 4,0
gemiddeld 7,6 7,2 8,0 7,6 8,4 6,5

ochtend middag avond

 
Aanvoer van vis aan de jongen 
In 2011 zijn op twee verschillende dagen waarnemingen bij groepjes nesten (waar-
onder de enclosure) gedaan om de prooisamenstelling en voerfrequentie te 
registreren van prooien die aan de jongen gevoerd worden. De meeste spieringen die 
aan de jongen gevoerd werden, hadden een lengte van gemiddeld 7,4 cm (figuur 
3.12). De lengte van deze visjes viel in de range van de vislengtes die naar de kolonie 
gebracht werden (figuur 3.14 en 3.8). 
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Figuur 3.12. Frequentieverdeling in lengteklassen (mm) van de aangevoerde 

spieringen per kuiken per uur op twee waarneemdagen in 2011. 
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In 2012 zijn op vier verschillende dagen (op 26 juni simultaan op twee verschillende 
plaatsen door twee waarnemers) waarnemingen bij een enclosure gedaan om de 
prooisamenstelling gevoerd aan de jongen in kaart te brengen. De visjes die aan de 
jonge visdieven gevoerd werden, waren hoofdzakelijk kleiner dan 5 cm (gemiddeld 4,7 
cm; figuur 3.8 en 3.13), dus veel kleiner dan in 2011. In 2012 was de lengte van de 
visjes die gevoerd werden aan de jongen gemiddeld kleiner dan de vissen die naar de 
kolonie gebracht werden. Dit terwijl de lengte van de vissen die naar de kolonie 
werden gebracht in 2011 en 2012 dezelfde ordegrootte lagen (figuur 3.14). 
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Figuur 3.13. Frequentieverdeling in lengteklassen (mm) van de aangevoerde 

spieringen per kuiken per uur op verschillende waarneemdagen in 2012 
(op 26 juni  is op twee plaatsen door twee waarnemers gekeken). 
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Figuur 3.14. Gemiddelde lengte (in cm) van de aangevoerde visjes naar de kolonie 

(doorgetrokken lijn) en naar kuikens (gestreepte lijn) in 2011 (grijze lijnen) 
en 2012 (zwarte lijnen). Voor de leesbaarheid zijn periodes tussen de 
observatiedagen geïnterpoleerd. 

 
Op basis van de aantallen en lengtes van de prooivisjes is berekend dat in 2011 op 29 
juli 7,2 kJ/jong/uur werd aangevoerd en op 5 augustus 32,3 kJ/jong/uur. Op basis van 
deze informatie leek in 2011 ruim voldoende voedsel naar de kuikens te worden 
gebracht. In 2012 werd gemiddeld minder energie aangebracht. Hier lag het aanbod 
tussen 1,2 kJ/jong/uur en 8,3 kJ/jong/uur, met een gemiddelde van 4,4 kJ/jong/uur 
over de vijf waarneemperiodes (figuur 3.15). De vis die in 2012 aan de jongen 
gevoerd werd, was gemiddeld kleiner en vergelijkbaar met die lengtes in 2009 en 
2010. Ook bleef de hoeveelheid energie geleverd aan de kuikens gemiddeld lager dan 
de noodzakelijke 9 kJ/uur. Alleen op de eerste waarneemdag in 2012 werd dit getal 
gehaald, op de andere dagen was het aanvoer in termen van energie te laag. 
 
De onderzoeksintensiteit is jaarlijks laag, maar duidelijk is dat er in de regel weinig 
voedsel aangevoerd wordt om aan de voedselbehoefte te voorzien (Drent et al 1992). 
De verschillen tussen waarneemdagen zijn het gevolg van prooibeschikbaarheid op 
dat specifieke moment, die waarschijnlijk mede beïnvloed zijn door weers-
omstandigheden. 
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Figuur 3.15. Gemiddelde door visdieven aangevoerde hoeveelheid energie (kJ) op de 
Kreupel, weergegeven per kuiken per uur op verschillende waarneem-
dagen in de periode 2009-2012. De rode lijn is de benodigde hoeveelheid 
energie per uur om op te groeien (Drent et al. 1992).  
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 4 Discussie 

 4.1 De broedseizoenen 2011 en 2012 

In de seizoenen 2011 en 2012 brachten de visdieven nauwelijks jongen groot. In 
beide jaren was de reproductie lager dan de jaren ervoor. Met name het broedsucces 
van de eerste vestigingen (mei) was  ronduit slecht. Paren die vanaf juli met de leg 
begonnen (late legsels of vervolglegsels) brachten nog enige jongen groot. De 
conditie van de jongen was in 2011 nog redelijk en in 2012 slecht. Dat betekent dat 
het voedsel in 2011 wat beter beschikbaar was dan in voorgaande jaren en in 2012 
minder. In beide jaren was spiering wederom het hoofdvoedsel en waren er met name 
in 2012 dus sterke indicaties dat er een tekort was aan (geschikte formaten) spiering.  
 
In 2011 en 2012 bleek bovendien dat in de visdiefkolonie predatie door kokmeeuwen 
optrad. De kokmeeuwen pakken eieren en kleine jongen. De predatie-intensiteit is 
dermate hoog dat de meeste jongen verdwijnen. De vestigingen van kokmeeuwen 
hebben zich in de loop der jaren uitgebreid en zijn nu op de zandige eilanden, die 
ingericht waren voor visdieven, overal broedend aanwezig. Beide soorten broeden nu 
door elkaar heen . Dit maakt het voor de kokmeeuwen eenvoudiger dan voorheen om 
jonge visdieven te vangen.  
 
De predatie kan ook mede beïnvloed worden door de conditie van de jonge visdieven 
en de voedselbeschikbaarheid voor de volwassen dieren. Volwassen visdieven zijn  
gezien de te geringe aanvoer langer weg om vis te vinden. Omdat de jongen dan 
alleen blijven zijn ze kwetsbaarder. Ook zijn de jongen zwakker en worden daardoor 
makkelijker prooi van de meeuwen. Het is bovendien niet uit te sluiten dat de 
kokmeeuwen zelf ook een gebrek aan voedsel hebben en zich daarom (meer) richten 
op jonge visdieven. Uit incidentele observaties is gebleken dat de meeuwen zeker in 
belangrijke mate hun voedsel van het vaste land halen, maar in hoeverre vis in het 
voedselpakket van belang is, is onbekend. 
 
 

 4.2 Visaanvoer in kolonie en voor de jongen 

In 2011 en 2012 is het onderzoek aan vissen die naar de kolonie aangevoerd worden 
geïntensiveerd ten opzichte van voorafgaande jaren. In 2011 is op twee dagen een 
complete daglengte bekeken welke vissoorten en lengtes naar de kolonie werden 
aangevoerd. Uit de gegevens blijkt dat er geen wezenlijk verschil is in de aanvoer-
frequentie van spiering over de dag. Dat lag ook niet erg in de verwachting omdat de 
voedselbehoefte van de jongen de gehele dag groot is en niet afhankelijk kan zijn van 
een kort moment op de dag.  
 
In 2012 is frequenter onderzoek uitgevoerd om meer te weten over het seizoens-
verloop. De aanvoer naar de gehele kolonie is als maat genomen voor de 
“prooibeschikbaarheid” in het IJsselmeer voor visdieven. De aangevoerde prooien 
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bestaan uit prooien waarmee de mannetjes de wijfjes imponeren en voeren en 
prooien die aan de jongen gevoerd worden. Het is onbekend waar de vissen vandaan 
komen, maar zeker baltsprooien kunnen van ver aangevoerd worden. Uit de 
gegevens blijkt dat spiering veruit de belangrijkste prooi is en dat in 2011 en 2012 het 
aandeel 1+ spiering hoger was dan in de jaren ervoor (figuur 3.7). Blijkbaar konden ze 
in die jaren meer grote spiering vinden en vangen. Uit de aanvoer van haring/sprot 
blijkt echter dat een deel van de visdieven naar de Waddenzee vliegt om te 
foerageren. Hieruit zou kunnen blijken dat het IJsselmeer, ook voor vogels die op zoek 
zijn naar prooien om mee te baltsen, te weinig voedsel biedt. De aanvoer aan andere 
vissoorten is relatief beperkt.  
 
Op basis van de gegevens leek de aanvoer aan vismassa in 2011 hoger dan in 2012 
(figuur 3.15). Ook de gewichten van de jongen waren in 2011 hoger dan in 2012. 
Blijkbaar was er in 2011 wel meer vis beschikbaar, maar onvoldoende voor een goede 
conditie van de jongen in de gehele periode. In 2012 werden aan het eind van het 
seizoen wel iets meer jongen groot, maar de conditie was slecht en de sterfte hoog. 
Blijkbaar was de visbeschikbaarheid in die periode nog steeds te laag. Omdat de 
onderzoeksintensiteit naar voedselopname relateif laag was, zijn onderlinge 
verschillen tussen jaren onderhevig aan veel variatie. Een hogere 
onderzoeksintensiteit of meerjarig onderzoek is nodig om meer zekerheid te verkrijgen 
over de patronen, het belang van de verschillende jaarklassen van spiering en de 
spreiding over het seizoen. 
 

 
Foto 4.1  Visdief met 0+ spiering onderweg naar de kolonie (foto D. 

Doodeman) 
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 4.3 Methoden onderzoek in 2011 en 2012 in vergelijking met eerdere 
jaren 

In 2011 en 2012 is een vervolg gegeven aan het onderzoek aan broedsucces van 
visdieven dat in de jaren ervoor plaats vond. Om iets meer grip te krijgen op het 
broedsucces zijn in deze laatste twee jaren enclosures in de kolonie geplaatst. 
Hierdoor was het mogelijk deze systematische methode te vergelijken met de eerder 
gebruikte methoden die op een indirecte wijze inzicht geven in broedsucces, zoals de 
transecttellingen en het vangen van juveniele sterns met mistnetten. De resultaten van 
alle methoden sluiten naadloos op elkaar aan. De transecttellingen geven een zeer 
goede afspiegeling van het verlies aan legsels of jongen in een sternkolonie. Hoewel 
de informatie geen absolute maat geeft voor het broedsucces, is de relatieve 
informatie goed bruikbaar om te beoordelen of een kolonie al dan niet succesvol is en 
in welke fase van de broedcyclus eventuele verliezen optreden. Ook blijken de 
schattingen van de aantallen vliegvlugge jongen in de kolonie (aan het eind van het 
seizoen) goed bruikbaar om een ordegrootte te kennen van het broedsucces. In het 
geval van de Kreupel is deze schatting goed te gebruiken omdat de turnover bij vlieg-
vlugge jongen laag is. De eerste legsels produceren, door de intensieve predatie, 
hoegenaamd geen vliegvlugge jongen, zodat er op de Kreupel nauwelijks verloop is in 
leeftijdsgroepen. Als dit wel het geval is, zal de schatting lastiger zijn. Maar 
vliegvlugge jongen komen uit de dekking van vegetatie en kunnen vervolgens redelijk 
geteld worden. Jongen die al langer vliegvlug zijn verlaten de kolonieplek en 
verzamelen zich op aparte rustplaatsen. Dit maakt het mogelijk de reproductie te 
schatten. Dat betekent dan ook dat de gegevens van de periode 2005-2010 goed 
bruikbaar zijn voor een indruk van het broedsucces. 
 

 
Foto 4.2. Visdief bij nest (foto J. van der Winden) 
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 4.4 Variatie in broedsucces in de loop der jaren 

Onderstaand wordt een overzicht gepresenteerd van het wel en wee van visdieven op 
de Kreupel vanaf het moment van aanleg. Er zijn diverse factoren gelijktijdig van 
invloed op de populatie en het reproductief succes. Per periode worden de belang-
rijkste zaken hieronder samengevat en bespiegeld. 
 
De eerste periode 2004-2006 
In de eerste jaren groeit de omvang van de kolonie snel, voornamelijk door import van 
visdieven uit andere kolonies in het IJsselmeergebied en de Waddenzee. Er is in deze 
periode geen onderzoek naar het broedsucces uitgevoerd, maar de beschikbare 
informatie duidt op een goede situatie behalve 2006. De lage percentages jongen in 
2006 duiden er op dat het broedsucces waarschijnlijk matig was. Dit wordt onder-
schreven doordat de gewichten van de uitgevlogen jongen relatief laag waren. 
 
2007-2009 
De beschikbare informatie duidt op een goed broedsucces in 2007 en 2008. In beide 
jaren waren veel vliegvlugge jongen aanwezig en ook veel gevangen met mistnetten. 
De gewichten van de jongen in 2008 waren relatief laag, Dit duidde erop dat de 
conditie mogelijk aan de matige kant was. Broedsuccesgegevens ontbreken van dat 
jaar. In 2009 was er een laag broedsucces, waren de gewichten van de jongen iets 
lager dan in goede jaren en werd er aan de jongen te weinig voedsel aangebracht om 
succesvol op te groeien. Er lagen overal dode jongen in de kolonie. De sterfte trad op 
in de leeftijdgroep van 3 tot 15 dagen Er zijn indicaties dat grote spiering (of andere 
grote vis) ontbreekt in het voedselpakket in 2009. 
 
2010-2012 
In alle recente jaren is het broedsucces veel te laag. In 2010 was de situatie nog 
slechter dan in 2009 en de sterfte trad in dezelfde leeftijdscategorie op. De conditie 
van de jonge sterns was erg slecht. In 2011 en 2012 was het broedsucces wederom 
abominabel, maar de situatie was anders dan in voorgaande jaren. De sterfte trad 
vooral in de eerste levensdagen op en met een hoge snelheid. Er zijn (daarom) twee 
of zelfs drie vestigingsgolven nadat de sterns hun eerste jongen kwijt zijn. De conditie 
van de jonge sterns was in 2011 redelijk (van de weinige jongen  die ouder werden 
dan 5 dagen) en in 2012 onvoldoende. In beide jaren was sprake van substantiële 
predatie door kokmeeuwen van zowel eieren als kleine pullen. Het is aannemelijk dat 
de slechte conditie waarin de jongen verkeerden heeft bijgedragen aan de 
kwetsbaarheid voor predatie. Ouders zijn langer van het nest en de jongen zwakker. 
 
 
Samenvattend kan gesteld worden dat het broedsucces op de Kreupel al sinds 2009 
onvoldoende is en dat de populatie van de Kreupel inmiddels in een neerwaartse 
spiraal beland is. De reproductie is meerjarig onvoldoende en er is geen zicht op 
verbetering. 
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 4.5 Mogelijke oorzaken voor het lage broedsucces 

Is predatie de directe oorzaak? 
In 2011 en 2011 was de predatie door kokmeeuwen flink toegenomen en de vroege 
legsels van visdieven worden vrijwel geheel gepredeerd. Omdat de kokmeeuwen 
vroeger startten met broeden waren ze eerder klaar en konden vervolglegsels van 
visdieven een kans krijgen. Pas dan zijn effecten van voedselbeschikbaarheid in enige 
mate zichtbaar in het broedsucces. Het is dus lastig beide factoren te ontwarren. het 
kan zijn dat de eerste legsels goed zouden produceren als er geen kokmeeuwen 
waren. De verhouding 1+ en 0+ spiering zou in het begin van het seizoen gunstiger 
kunnen zijn dan later in het seizoen. In ieder geval waren er tot 2008 jaren waarin er 
goed broedsucces was van paren die vroeg in het seizoen startten. In de regel 
presteren vroege paren ook beter dan late paren. Het effect van kokmeeuwpredatie 
kan ook indirect zijn. Het kan zijn dat de kokmeeuwen zelf last hebben van een 
voedseltekort (lees vis) en daarom visdiefkuikens gaan eten en het is mogelijk dat de  
visdieven moeite hebben om voedsel te vinden en dat de jongen langer alleen gelaten 
worden en daarmee een hoger predatierisico hebben.  
 
Het zal nodig zijn om het beheer van de Kreupel meer te richten op broedhabitat voor 
de visdief om te zien of de populatie zonder meeuwen in de nabijheid weer in staat is 
gemiddeld voldoende te reproduceren. 
 
Relatie met de veranderingen in ecosysteem? 
In het kader van de ANT studies uitgevoerd door RWS/Deltares is het duidelijk dat de 
helderheid van het IJsselmeer aan het veranderen is. Die ontwikkeling is in 2009 
begonnen (figuur 4.1) en is daarna voortgezet. Het water is tegenwoordig in het 
zuiden van het IJsselmeer helder tot ver in juni (gebied ten zuiden van de Kreupel) 
(figuur 4.2). Het doorzicht is toegenomen en kan in verband staan met de opmars van 
een zoetwatermossel die nauw verwant is aan de driehoeksmossel: de 
Quaggamossel (Dreissena rostriformis). De Quaggamossels hadden in 2012 in het 
zuiden inmiddels twee keer zo hoge dichtheden als in 2009 en het lijkt er sterk op dat 
er een koppeling is met het sterke doorzicht (figuur 4.2). Dit is ook in het IJmeer de 
situatie. Dit kan betekenen dat  ongeveer 40% van het meeroppervlak, tot en met juni, 
helderder is geworden sinds 2009. De Spiering is sterk geconcentreerd in de troebele 
delen van het IJsselmeer waar ook het zoöplankton zit (Figuur 4.3). Soortgelijke 
ontwikkelingen zijn ook in andere delen van de Rijndelta gaande (bijv. Volkerakmeer). 
De vangbaarheid van Spiering is dus vanaf 2009 ruimtelijk structureel anders tot ver in 
juni. Als de helderheid van het water toeneemt kan de vangbaarheid van vis voor 
sterns bovendien afnemen (Baptist & Leopold 2007). Dit kan een aanvullende 
verklaring zijn voor een lage voedselaanvoer. In het noorden van het IJsselmeer zijn 
de Quaggamossel dichtheden echter nog laag en komen alleen lokaal hoge 
doorzichtwaarden voor. Ondanks het feit dat de situatie hier beter is voor spiering 
resulteert dat niet in voldoende aanvoer van spiering bij de Kreupel.  
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Figuur 4.1. Doorzichtverloop over het seizoen in de periode vóór 2009 en daarna 
nabij de Houtribdijk en het IJmeer (Bron: ANT studies RWS/Deltares, ongepubl.). 
 

 
 
Figuur 4.2. Doorzicht (chlorofylgehaltes) in het IJsselmeer in 2012 (Bron: ANT studies 
RWS/Deltares, ongepubl). 
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Figuur 4.3. Dichtheden spiering en zoöplankton in het IJsslemeer in augustus 2012. 
Dichte symbolen boomkorvisserij en open symbolen kuilvisserij (Bron: ANT studies 
RWS/Deltares, ongepubl). 
 
Relatie met de spieringvisserij? 
In 2009 wed geconstateerd dat het ontbreken van grote spiering een mogelijk oorzaak 
was voor het lage broedsucces. De afwezigheid van grote spiering kon veroorzaakt 
worden door de spieringvisserij die in het voorjaar van 2009 opengesteld was. De 
vissers vangen immers uitsluitend volwassen spiering. Het patroon leek erg op dat 
van 2006 toen de spieringvisserij ook werd toegestaan. In 2010 en 2011 was de 
visserij op spiering gesloten. Het broedsucces was wederom laag al waren de 
condities van de jongen in 2011 en die van de volgroeide vogels beter dan in 2010. In 
2011 nam de predatie door kokmeeuwen echter stevig toe zodat het onduidelijk is wat 
de reproductie zou zijn geweest zonder deze predatie. In dat opzicht is 2012 
interessant. In 2012 werd er volgens opgave niet alle volwassen spiering weggevist. 
Dat bleek ook uit de voedselprotocollen. De aantallen 1+ spiering waren nog relatief 
hoog. Aanvankelijk was de kokmeeuwpredatie te hoog zodat er geen jongen groot 
werden. Na half juli nam de kokmeeuwpredatie af en bleek de 
voedselbeschikbaarheid te laag voor een goede reproductie. Veel jongen die (bijna) 
vliegvlug waren stierven. 
 
Op dit moment is dus nog niet uit te sluiten dat de spieringvisserij in het voorjaar mede 
bijdraagt aan de matige voedselvoorziening van visdieven.  De gegevens duiden ook 
op relatief veel effect in jaren met spieringvisserij en een herstelfase in jaren erna 
waarin niet gevist wordt. Om zicht te krijgen op de mogelijke noodzakelijk omvang van 
1+ spieringbestanden in het voorjaar is het nodig de beschikbare protocollen en 
braakbalgegevens meer in detail te bewerken. Lengtegegevens en prooifrequenties 
van de verschillende grootteklassen van spiering in jaren met en zonder visserij 



42 

kunnen zicht geven op de noodzakelijke minimale omvang van de 1+ bestanden. Dat 
kan bijdragen aan het opstellen van duurzame limit reference points. 
 
Relatie met beheer en successie op de Kreupel? 
De zandeilanden van de Kreupel zijn geleidelijk veranderd van een open zandig 
gebied in een terrein met veel hoge en dichten kruidenvegetaties. Aan de randen van 
de eilanden staat inmiddels hoge vegetatie van brandnetel, wilgenroosje en andere 
kruiden. Her en der zijn nog open plekken tussen de hoge kruiden waar de visdieven 
kunnen broeden. Feitelijk is daarmee het voorkeursbiotoop van visdief veranderd in 
het voorkeursbiotoop van de kokmeeuw. In natuurlijke situaties zorgen overstro-
mingen voor een voldoende aanbod aan geschikt broedbiotoop voor zowel visdieven 
als kokmeeuwen die in de regel voldoende scheiding in de ruimte hebben. Door het 
tegennatuurlijke waterpeil van het IJsselmeer (hoge zomerpeilen en lage winterpeilen) 
begroeien alle delen die in de zomer als broedplek beschikbaar zijn met kruiden en 
zonder beheer zelfs met bomen. Jonge bomen worden door Staatsbosbeheer jaarlijks 
verwijderd en in de winter worden de kruiden gemaaid, maar de kruiden groeien zo 
snel dat ze in mei-juni al weer aanwezig zijn als de visdieven zich vestigen. Bij 
ongewijzigd beheer (peilbeheer of intern beheer) is de toekomst van de Kreupel 
optimaal voor (kok)meeuwen en suboptimaal voor visdieven. Visdieven hebben 
pionierbiotopen nodig om te broeden van kale of spaarzaam begroeide zandplaten.  
 

 
Foto 4.3 Visdiefkolonie Kreupel. Het eiland is in de loop der jaren minder 

geschikt geworden als broedbiotoop door de hoge kruidenvegetaties 
(foto J. van der Winden). 
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Om de Kreupel duurzaam in stand te houden voor pioniersoorten zoals de visdief 
dient het beheer ingrijpender te zijn zodat er weer elk jaar verspreid over het gebied 
kale zandplaten aanwezig zijn. Dat kan bijvoorbeeld door de eilanden af te dekken 
met schelpen of zand en de huidige kruidlaag dus te bedekken of door het 
aanbrengen van zout aan het begin van het groeiseizoen (Van Steenis & Poot 2013). 
Door dergelijke maatregelen ontstaan er weer pioniersituaties waardoor de locaties 
ongeschikter worden voor kokmeeuwen om te nestelen. 
 
Indien de voedselsituatie weer verbetert voor visdieven en vergelijkbaar wordt met de 
goede jaren in periode 2004-2008, kan de sternpopulatie daar direct van profiteren. 
Dus als de visserij enige invloed heeft op de reproductie zijn beperkende maatregelen 
alleen zinvol als er aan het beheer op de Kreupel ook iets gedaan wordt, of als er 
elders nieuwe eilanden aangelegd worden met pionierstadia. 
 
Op dit moment is de populatie als een ecologische “sink” te beschouwen die zichzelf 
niet in stand kan houden en afhankelijk is van reproductie elders. Voor het Natura 
2000 gebied IJsslemeer is dit geen situatie die overeenkomt met het 
instandhoudingsdoel waar de draagkracht van het systeem voldoende moet zijn om 
een grote populatie visdieven te herbergen. Een combinatie van maatregelen in het 
watersysteem en het eiland is vereist. 
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 5 Conclusies en aanbevelingen 

 
 5.1 Conclusies 

- In 2011 en 2012 was het broedsucces van visdieven zeer slecht en ruim 
onvoldoende om de populatie op peil te houden.  

- Spiering is de laatste jaren de belangrijkste prooisoort voor visdieven.  
- In beide jaren was de beschikbaarheid van 1+ spiering hoger dan voorgaande 

jaren, maar er was desalniettemin onvoldoende vis beschikbaar om de jongen van 
voldoende voedsel te voorzien. Voedsel was een beperkende factor. 

- Spiering wordt de gehele dag door visdieven gevangen en er is geen evidente 
piekperiode te onderscheiden. 

- Vanaf 2011 nam de predatie door kokmeeuwen op visdiefpullen sterk toe en 
zorgde voor het verdwijnen van de jongen in de maanden juni-juli. Vanaf half juli 
nam de predatie af waardoor een (te) klein deel van de visdieven alsnog 
reproduceert. Bij dit cohort is het broedsucces echter onvoldoende door te weinig 
voedsel. 

- Door een onnatuurlijk peilbeheer in het IJsselmeer en een beheer dat gericht is op 
het verwijderen van bomen en kruiden in de winter, bevindt het eiland zich in een 
optimale situatie voor (kok)meeuwen en een suboptimale situatie voor 
pioniersoorten als visdief, dwergstern of strandplevier. Dus geschikt broedbiotoop 
voor pioniersoorten is momenteel weer een beperkende factor in het IJsslemeer 
ecosysteem. 

 
 

 5.2 Aanbevelingen 

- Het is van belang om de onderzoeken die uitgevoerd worden naar primaire 
productie en vis (ANT studies) te koppelen aan de ecologie van vogelsoorten 
waarvoor instandhoudingsdoelen zijn opgesteld. Hieronder staat een aantal 
aanbevelingen die hiervoor benut kunnen worden. 

- De verzamelde informatie dient in samenhang met kennis over visbestanden 
geanalyseerd te worden. Onderzocht kan worden of de beschikbare informatie 
toereikend is om bij te dragen aan limit reference points voor spieringvisserij 
waarbij de grotere leeftijdklassen mede als uitgangspunt worden genomen. De 
beschikbare gegevens kunnen hiervoor nader geanalyseerd worden. 

- In de loop der jaren zijn monsters verzameld van braakballen en poepresten van 
visdieven en zwarte sterns. Het materiaal is dermate waardevol dat wenselijk is 
om dit op prooisoorten en lengtes uit te zoeken. Het kan bijdragen aan kennis 
over variatie aan prooilengtes die benut worden binnen het seizoen en dit kan 
vergeleken worden met de visuele waarnemingen aan prooien die aan de kolonie 
aangebracht worden en aan de jongen gevoerd worden. Dit kan benut worden 
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voor de hierboven gestelde vraag over minimale noodzakelijk beschikbaarheid 
van 1+ bestanden. 

- De onderzoeken naar prooisamenstelling en frequenties aan de jongen zijn van 
een beperkte intensiteit.  Om beter inzicht te krijgen in effecten van weer, 
seizoensvariatie en spreiding over de dag verdient het aanbeveling om dit 
intensiever te onderzoeken. 

- Het is van belang om de onderzoeken die uitgevoerd worden naar primaire 
productie en vis (ANT studies) te koppelen aan de ecologie van vogelsoorten 
waarvoor instandhoudingsdoelen zijn opgesteld.  

- De spieringbeschikbaarheid zou kunnen toenemen als gevolg van beperkingen in 
de commerciële visserij. De sterns kunnen hier uitsluitend van profiteren als de 
predatie door kokmeeuwen afneemt. In overleg met de terreinbeheerder dienen 
opties onderzocht te worden om het intern beheer meer af te stemmen op 
pioniersoorten. Een mogelijkheid hiervoor is een incidentele forse ingreep om de 
zandige situatie te herstellen voor een periode van drie jaar. Een andere 
mogelijkheid is het toedienen van strooizout om de groei van kruiden te remmen. 
Met deze methode zijn in het eveneens zoete Haringvlietgebied op het sterneiland 
Scheelhoek al goede resultaten bereikt  

- (http://www.zoutunie.nl/nl/strooizout_helpt_broedvogels_op_scheelhoekeilanden.h
tml).  

- aanvullend op een verbetering van het beheer op de Kreupel kunnen extra 
eilanden in het IJsselmeer of daar vlak bij aangelegd worden waar pionierbiotopen 
kunnen ontstaan. Op deze wijze kunnen de risico’s gespreid worden. 

- Voor het Natura 2000 gebied IJsselmeer is het zaak om een combinatie van 
maatregelen uit te voeren in foerageer- en broedhabitat van de visdief om de 
draagkracht van het systeem te herstellen voor deze soort. 

 
 
 
 



47 

 6 Literatuur 

Baptist, M.J. and. Leopold, M.F (2007) De relatie tussen zichtdiepte en vangstsucces 
van de Grote Sterns van De Petten, Texel. Wageningen-Imares Report 
C097/07. 

Becker, P.H. & J.D. Ludwigs 2004. Sterna hirundo Common Tern. BWP Update 6: 91-
137.  

Drent, R.H., Klaassen M. & Zwaan B. 1992. Predictive growth budgets in terns and 
gulls. Ardea 80: 5 - 17. 

Fijn R.C., P. Wolf, W. Courtens, M. J.M. Poot & E.W.M. Stienen. Dispersie na het 
broedseizoen, trek en overwintering van Grote Sterns Thalasseus 
sandvicensis uit de Voordelta. Sula 24(3): 121-135 

Hoekstein, M.S.J. 2008. De visdiefkolonie (Sterna hirundo) bij Terneuzen: veldwerk 
2008. Delta Projectmanagement, Culemborg. 

Van ’t Hoog, A. & J. de Leeuw 2008. Het komkommervisje. Onopvallende spil in het 
IJsselmeer dreigt te verdwijnen. Visionair 10: 36-39. 

Van Klinken, A. 1992. The impact of additional food provisioning on chick growth and 
breeding output in the Herring Gull Larus argentatus - a pilot experiment. 
Ardea 80: 151 - 155. 

De Leeuw, J.J. 2007. Aanbevelingen Richtlijnen Duurzame Visserij op spiering in 
IJsselmeer/Markermeer. Rapport C008/07. Wageningen IMARES, Institute 
for Marine Resources & Ecosystem Studies. 

Ludwigs, J-D. 1998. Kleptoparasitismus bei der Flussseeschwalbe Sterna hirundo als 
Anzeiger für Nahrungsmangel. Vogelwelt 119: 193-203. 

Massias, A. and P.H. Becker 1990. Nutritive-value of food and growth in Common 
Tern Sterna hirundo chicks, Orn. Scand. 21:187–194 

Van Overzee, H.M.J., I.J. de Boois, O.A. van Keeken & J.J. de Leeuw 2008. 
Vismonitoring in het IJsselmeer en Markermeer in 2007. IMARES rapport, 
Wageningen, IJmuiden. 

R Development Core Team 2007 R: A language and environment for statistical 
computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-
900051-07-0, URL http://www.R-project.org. 

Rijkswaterstaat 2008. Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015 
Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015. Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat, december 2008. 

Van Steenis W. & M.J.M. Poot 2013. Zout maakt Scheelhoekeilanden weer geschikt 
voor grote stern, Vogelnieuws 26: 17.  

Stienen, E.W.M.; Brenninkmeijer, A. (2006). Variation in growth in sandwich tern 
chicks Sterna sandvicensis and the consequences for pre- and post-fledging 
mortality, in: Stienen, E.W.M. (2006). Living with gulls : trading off food and 
predation in the sandwich tern Sterna sandvicensis. pp. 99-116 

Stienen, E.W.M., A. Brenninkmeijer & J. van der Winden. De achteruitgang van de 
Visdief Sterna hirundo in de Nederlandse Waddenzee: exodus of langzame 
teloorgang? Limosa in druk. 

Van der Winden J., S. Dirksen & M.J.M. Poot 2009. Laag broedsucces visdieven op 
de Kreupel in 2009. Voedseltekort in de grootste kolonie van West-Europa. 
Bureau Waardenburg rapport 09-202, Culemborg. 



48 

Van der Winden J., S. Dirksen & M.J.M. Poot 2011. Broedsucces visdieven op de 
Kreupel in 2010. Voortgangsrapport over de reproductie van de grootste 
kolonie van West-Europa. Bureau Waardenburg rapport 11-083, Culemborg. 

 
 

 





Bureau Waardenburg bv
Adviseurs voor ecologie & milieu
Postbus 365, 4100 AJ Culemborg
Telefoon 0345-512710, Fax 0345-519849
E-mail info@buwa.nl, www.buwa.nl


