
Vogeleiland de Kreupel en  
visdieven

De Kreupel is een aangelegd eiland in het IJsselmeer, op 4,5  
kilometer afstand uit de kust van Andijk.  
Het eiland is een -grotendeels- ontoegankelijk natuurgebied.  
De Kreupel bestaat uit verschillende zandplaten, die voor een deel 
begroeid zijn. Het eiland wordt beheerd door Staatsbosbeheer. 
Al direct na de aanleg van het eiland, in 2003, vestigde zich een 
kolonie visdieven op het eiland. Twee jaar later bestond de kolonie 
al uit bijna 4.000 broedparen, oplopend tot circa 7.000 in 2010 
(figuur 1). De Kreupel herbergt de grootste visdiefkolonie van 
West Europa. Dit maakt dat de Kreupel heel belangrijk voor het 
duurzaam behoud van de populatie visdieven in Nederland.

Kampen de visdieven van de  
Kreupel met voedselproblemen in het IJsselmeer? 

Te weinig jongen

Voor een duurzame populatie in Nederland is het 
nodig dat kolonie op de Kreupel voldoende jongen 
voortbrengt. In 2007-2008 vlogen er veel jongen uit, 
maar in 2009 en 2010 waren het er veel te weinig om 
de populatie op peil te houden. De jongen hadden 
bovendien een slechte conditie. Daarom is vanuit een 
schuiltentje nabij de kolonie bekeken met welke vissen 
(soorten en grootte) de jongen gevoerd werden. 

De visdief is een kolonievogel. In totaal broeden er ongeveer 20.000 paren in 
Nederland, met name in de Delta, Waddenzee en IJsselmeergebied en lokaal 
in het binnenland. De visdief komt in Nederland in het zomerhalfjaar voor. Ze 
overwinteren voornamelijk langs de westkust van Afrika. Het voedsel bestaat 
met name uit kleine vis, die duikend gevangen wordt.

Spiering van groot formaat (7-8 cm) is nodig om de jongen van voldoende energie te voorzien 
(foto’s: J. van der Winden).

Aantalsontwikkeling van de broedpopulatie van de visdief op de Kreupel 
vanaf het jaar van aanleg (bron: Staatsbosbeheer en sterngroep Kreupel).
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Te weinig voedsel

Een duidelijk beeld over de oorzaak van het lage 
broedsucces. Er werd te weinig voedsel door de  
ouders aangevoerd om de jongen groot te krijgen.  
Er was relatief veel spiering in de prooiaanvoer, maar 
deze visjes waren zelfs in juli nog erg klein. Er werd te 
weinig vis aangevoerd van 7-8 cm en groter.  
Dit is nodig om de jongen van voldoende energie te 
voorzien.

Natura 2000

Het IJsselmeer is onder meer voor de visdief als Natura 
2000 gebied aangewezen. Mede omdat dit hier de  
grootste kolonie van Europa zit is het zaak om deze  
populatie te beschermen en te achterhalen wat de  
oorzaken zijn van het lage broedsucces. Dit is niet 
alleen van belang voor de visdief, maar ook voor andere 
bijzondere vogelsoorten zoals het nonnetje, de grote  
zaagbek en de zwarte stern waarvoor het IJsselmeer ook 
een sleutelpositie inneemt in Europa.

Mogelijke oorzaken van voedseltekort

De oorzaak voor het lage broedsucces was een gebrek aan voedsel voor de jongen.  
Er wordt door de volwassen visdieven nauwelijks spiering van voldoende grootte  
aangevoerd. Het is de vraag hoe het komt dat er zo weinig grote spiering aanwezig is in 
juli. De visbestanden in het IJsselmeer veranderen sterk, onder meer door een stijgende 
temperatuur van het IJsselmeer, maar ook door de invloed van visserij. Juist de grote  
spiering wordt in het voorjaar vaak weggevangen voor export naar Zuid Europa.  
Mogelijk zijn daarom niet alleen lange termijn ontwikkelingen maar ook de  
spieringvisserij mede van invloed op het lage broedsucces.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Bureau Waardenburg in samenwerking met  
Staatsbosbeheer en de vogelringgroep Kreupel.  
Vogelbescherming Nederland ondersteunt het onderzoek.

Frequentieverdeling van spieringgroottes (mm) die aan de jongen gevoerd werden op 16 juli 
en 23 juli 2009 en verdeling spieringgroottes die de mannetjes tijdens de balts aan de wijfjes 
voerden.


