
zwarte stern augustus 2022 

 

 

Betreft: vlotjes uit het water 

Beste deelnemers en vrijwilligers aan het project zwarte stern,  

Hoogzomer en alweer bijna half augustus. De laatste zwarte sterns hebben Noordwest-Utrecht 

inmiddels verlaten. Misschien heeft u de vlotjes alweer op het droge, maar als dat nog niet zo is, 

graag alsnog uit het water halen, drogen en opslaan.  

Voor het behoud van de vlotjes is tijdig uit het water een voorwaarde. Vlotjes die blijven liggen zijn 

na twee jaar versleten. En dat niet alleen, door de vele begroeiing erop en stront van erop rustende 

koeten en eenden zijn ze niet langer geschikt als broedvlotje voor de zwarte stern.  

Onderstaand een efficiënte manier van opslag die we u niet willen onthouden.  

 

In een vlotje met een hekje passen vijf vlotjes zonder 
hekje. Als je daar weer een omgaasd vlotje overheen legt, 
krijg je een mooi compact pakketje van 40x50x50 cm.  

Een pakketje dat weinig ruimte inneemt en (als ze droog 
zijn) gemakkelijk verplaatst of ergens ondergeschoven 
kan worden.  

 

 

Foto: R. Idema 

Als het voor u niet mogelijk is de vlotjes zelf op te halen neem dan even met mij contact op: telefoon 

06-51579800 of e-mail leen@heemskerk-almere.nl 

 

Voorlopige resultaten zwarte stern 2022  

 

Er moeten nog de nodige tellingen binnenkomen, maar naar verwachting gaan we uitkomen tussen 

260 en 270 broedparen, iets minder dan de 273 broedparen in 2021. Met wat we nu al weten gaat er 

waarschijnlijk een prima broedsucces uitkomen met meer dan één kuiken vliegvlug per broedpaar. 

Dat was 0,8 vliegvluggen per broedpaar in 2021. Het aantal broedparen in de Bovenlanden, 

Kockengen en Kamerik is min of meer gelijk gebleven. Verschuivingen waren er binnen Demmerik - 

Donkereind en tussen Rietveld en Zegveld. In Zegveld een toename van 18 naar 33 broedparen, 

waartegenover een afname in Rietveld van 38 naar 12.  
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Jaarverslag 2021  

In 2021 is naast de gewone monitoring in Kamerik een kolonie met camera’s gevolgd, wat nieuwe 

ideeën opleverde voor een beter beheer, en inzicht gaf in de effecten van verstoring en 

verliesoorzaken van kuikens. Het volledige jaarverslag vindt u als bijlage bij deze mail.  Door 

JanWillem Mulder ׀ Zoetproducties is uit de opnames een mooie film samengesteld die u met de 

volgende link kunt openen https://vimeo.com/731764071 

 

Vanzelfsprekend wordt u weer zeer bedankt voor uw inzet en bijdrage om de zeldzame en bedreigde 

zwarte stern als broedvogel voor ons gebied te behouden en kansen te geven. 

 

Met vriendelijke groet 

 

Werkgroep zwarte stern 

Leen Heemskerk 
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