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Het IJsselmeergebied en de Waddenzee als 
pleisterplaats voor Zwarte Sterns na de 
broedtijd

Jan van der Winden, Leon Kelder, Otto L. de 
Vries, Henk P.M. Schobben & Martin Poot

Het spektakel van vele duizenden Zwarte Sterns 
die in de nazomer naar het IJsselmeergebied en de 
Waddenzee komen, is één van de bijzonderste 
natuurfenomenen in Nederland. In de jaren 
negentig waren er af en toe meer dan 100  000 
tegelijk aanwezig. Dat is helaas geschiedenis, 
maar wat is de stand van zaken nu? Dankzij 40 jaar 
tellen en onderzoek weten we beter waarom de 
Zwarte Sterns in aantal zijn afgenomen.

Zwarte Sterns Chlidonias niger die in Europa broeden, 
vliegen na de broedtijd naar kustgebieden om op te vet-
ten, voordat ze naar West-Afrika gaan om te overwinteren 
(Haverschmidt 1978, van der Winden 2002, van der Winden 
& Nesterenko 2003). In Noordwest-Europa zijn estuaria met 
omvangrijke spieringenpopulaties Osmerus eperlanus van 
oudsher belangrijke tussenstops (Haverschmidt 1978). De 
voormalige Zuiderzee, en later het IJsselmeergebied en de 
aangrenzende Waddenzee, is zo’n estuarium dat vermaard is 
geworden vanwege de enorme aantallen Zwarte Sterns die 
zich hier jaarlijks in de zomer verzamelen (Mulder & Tanger 
1980, Schouten 1982a, 1982b, 1985, Karman et al. 1995, van 
der Winden 2002). Hoewel Zwarte Sterns ook insecten eten, 
zoals dansmuggen Chironomidae, vormen Spieringen in het 
IJsselmeergebied het stapelvoedsel voor de sterns (Schou-
ten 1982a, Tulp & de Leeuw 2002). De passanten komen uit 
een immens broedgebied, dat zich uitstrekt van Nederland 
tot oostelijk van Moskou (www.vogeltrekatlas.nl). De eerste 
Zwarte Sterns, die zich voorbereiden op de zuidwaartse trek, 
verzamelen zich vanaf half juni in het IJsselmeergebied en 
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Zwarte Sterns langs de Afsluitdijk met links het standbeeld van Cor-
nelis Lely en rechts de Waddenzee, 31 juli 2018 (foto: Roef Mulder). 
Black Terns along the Afsluitdijk with on the left the statue of Cornelis 
Lely and on the right the Wadden Sea.
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de allerlaatste vertrekken begin oktober. De hoofdmoot is in 
juli-september present. Sinds het begin van deze eeuw daal-
den de piekaantallen fors van ongeveer 50  000 à 100  000 
exemplaren tot ruim onder de 20 000 tegenwoordig (o.a. van 
der Winden 2021, figuur 1). Deze afname wordt geweten aan 
een forse daling van de spieringenpopulatie vanaf ca. 1990 
(Noordhuis et al. 2014, van der Hammen et al. 2017), waardoor 
de draagkracht van de regio voor sterns is afgenomen. Een 
lager reproductief succes, en een daardoor dalende popu-
latieomvang van Zwarte Sterns in de herkomstgebieden, 
zou een niet-uitsluitende alternatieve verklaring kunnen 
zijn voor de afname in het IJsselmeer. De aanwijzingen hier-
voor zijn echter zwak. Weliswaar nemen de broedaantallen 
in West- en Centraal-Europa af, maar de hoofdmoot van de 
populatie broedt ten oosten van Polen, waar geen aanwij-
zingen zijn voor een populatieafname (Keller et al. 2020). 

In eerdere studies werd de verslechterde draagkracht 
onderbouwd met de dalende trend in  maximale aantallen 
Zwarte Sterns ten opzichte van de spieringbestanden (o.a. 
Van der Hammen et al. 2017). Het is echter een risico om de 
maximale aantallen sterns te gebruiken om inzicht te krijgen 
in de ontwikkeling van de draagkracht van een wetland. 
Doortrekkende populaties kunnen immers meerdere weken 
aanwezig zijn en dus niet alleen op een piekmoment profite-
ren van de voedselbronnen. Een (seizoens)gemiddeld aantal 
vogels zegt in de regel meer over de draagkracht van een 
gebied over het seizoen dan één piekaantal (van Roomen et 
al. 2011). In Natura-2000-context zijn om die reden seizoens-
gemiddelden gebruikt en bij uitzondering maxima, zoals 
bij de Zwarte Stern in het IJsselmeergebied wel het geval 
is. Bovendien is timing van de aantallen over het seizoen en 
gebieden relevant omdat de foerageergebieden in ruimte 
en tijd kunnen verschuiven. 

De hoofdvraag is dan ook of er meer en betere informatie 
over de Zwarte Sterns beschikbaar is waarmee we inzicht 
kunnen krijgen of de draagkracht daadwerkelijk verminderd 
is. We willen de hoofdvraag beantwoorden aan de hand van 
vijf deelvragen. De eerste vraag is of afname in maximale 
aantallen gelijke tred houdt met de daling in gemiddelde 
aantallen. Ten tweede willen we weten of de sterns andere 
foerageer- of rustgebieden gebruiken sinds de forse afname 
van de spieringbestanden. Dat kan immers inzicht geven 
in verschuivingen in voedselaanbod. Hoewel hun tellingen 
van Zwarte Sterns verre van compleet zijn, laten Van Rijn & 
van Eerden (2021) zien dat het IJsselmeer door de jaren heen 
belangrijker was als foerageergebied dan het Markermeer. 
Geldt dit nog steeds? En hoe verhoudt dit beeld zich tot het 
aandeel Zwarte Sterns in de Waddenzee? En is er variatie aan 
keuze van foerageergebieden binnen het seizoen? Veel is 
gepubliceerd over de aantallen Zwarte Sterns op hun nach-
telijke slaapplaatsen, maar ze kunnen wel 50 kilometer vlie-
gen om ergens te overnachten (van der Winden & Schobben 
2001). Dus de plekken waar de sterns overnachten zeggen 
niet veel over het belang van IJsselmeer- en Waddengebied 
als foerageergebied. Ze geven natuurlijk wel informatie over 
de mogelijkheid om foerageergebieden efficiënt te bereiken 
(van der Winden & Schobben 2001). Een derde vraag die daar 
onlosmakelijk mee samenhangt is of elk jaar de timing bin-
nen het seizoen en tussen gebieden hetzelfde is. Met andere 
woorden: is er flexibiliteit in het gebiedsgebruik in ruimte 
en tijd? Daarop volgt onze vierde vraag: zijn er indicaties 
dat er recent minder juveniele sterns naar het IJsselmeer-
gebied komen, als aanwijzing voor een lagere reproductie 
in de herkomstgebieden? Antwoord op deze vraag zou ook 
informatie kunnen geven over oorzaken van aantalsveran-
deringen. De vijfde en cruciale vraag, die sterk samenhangt 
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Figuur 1. Maximale aantallen Zwarte Sterns in 
het IJsselmeergebied en de westelijke Wad-
denzee vanaf 1980. Aantallen sterns (simul-
taan) geteld op slaapplaatsen. Maximum num-
bers of Black Terns in the IJsselmeer region and 
Wadden Sea since 1980, based on simultaneous 
counts at night roosts.
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met de voorgaande vragen, is of Spieringen nog steeds de 
belangrijkste prooi zijn in het menu.

Sinds 1980 worden Zwarte Sterns systematisch op slaap-
plaatsen geteld in het IJsselmeergebied en de Wadden-
zee, en vanaf eind jaren negentig zijn de sterns aanvullend 
geteld in foerageergebieden. Jaarlijks is het aandeel juvenie-
len geregistreerd in groepen Zwarte Sterns. Gedurende het 
veldwerk is wekelijks bekeken welke prooien de sterns vin-
gen. Wij vonden dit een mooi moment om al deze gegevens 
bij elkaar te brengen voor een geactualiseerd overzicht van 
de veranderingen in het gebiedsgebruik en de functie van 
dit waardevolle tussenstopgebied.

Methode

Tellingen van sterns op slaapplaatsen en foerageer-
gebieden
Voor het beantwoorden van de vragen over aantallen, 
gebiedsgebruik en timing (deelvragen 1-3) telden we de 
sterns op slaapplaatsen en vulden ontbrekende gegevens 
aan met schattingen op basis van aantallen tijdens avond-
vluchten en in foerageergebieden. Sinds 1980 worden 
Zwarte Sterns op slaapplaatsen in het IJsselmeergebied 
geteld. De eerste jaren telde men vooral in de piekperiode in 

augustus (Schouten 1985), maar vanaf 1989 tot en met 2016 
gebeurde dit nabij alle slaapplaatsen vanaf begin juli vrij-
wel wekelijks. Daarna telden we minder frequent simultaan 
omdat de sterns op steeds meer plekken gingen overnach-
ten en het logistiek complexer werd. Diverse slaapplaatsen 
zijn de laatste jaren alleen per boot bereikbaar, waardoor 
tellingen in de avond moeilijker zijn (van der Winden 2021). 
Om die reden zochten we sinds 1999 jaarlijks naar potenti-
ele slaapplaatsen, door de sterns tijdens hun slaaptrek met 
verrekijker en telescoop te volgen. Deze verkenningen, 
vanaf de oevers van het studiegebied, startten rond half 
juli. Vanaf 2017 telden we jaarlijks minimaal drie tot vier keer 
simultaan op alle slaapplaatsen (van der Winden 2021). Op 
het Balgzand NH is tellen lastiger door de grote afstand tot 
de nachtrustplaatsen en de variatie in de locaties waar de 
Zwarte Sterns rusten. Daarom tellen we de trekstroom, rich-
ting de slaapplaats, bij het buurtschap Vatrop NH aan de 
Waddenzeedijk. De sterns passeren hier in een geleidelijke 
stroom en zijn daardoor goed telbaar (Karman et al. 1995). In 
de loop van juli controleren we de kust nabij Den Oever NH 
of de trekstroom op gang is gekomen. Zodra dit het geval is, 
starten de tellingen en die stoppen als de avondvluchten in 
dat seizoen niet noemenswaardig meer zijn. Dus hier werd 
niet standaard wekelijks geteld, maar geanticipeerd op de 
talrijkheid van de sterns.

Zwarte Sterns, samen met Visdieven, op de slaapplaats van eiland De Kreupel, IJsselmeer, 1 september 2019. Black Terns and Common Terns at the night 
roost at island De Kreupel in lake IJsselmeer.
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Aanvullend op deze simultaantellingen werden ad hoc 
sterns op belangrijke slaapplaatsen vaker geteld en verza-
melden we aanvullende informatie door wekelijks vanaf de 
oever grote concentraties op te sporen en avondvliegbe-
wegingen te registreren. Hiermee leerden we veel over de 
ligging van de foerageergebieden en konden we de aanwe-
zige aantallen ook schatten in perioden dat niet alle slaap-
plaatsen simultaan geteld werden. Uiteindelijk bestond de 
totale gegevensset uit tellingen over een periode van 41 jaar 
(periode 1980-2021). Na 1989 was de telfrequentie zo groot 
dat er seizoenspatronen en gemiddelden te bepalen waren. 
Per telseizoen waren hiervoor gemiddeld 10 (± SD 3.4) aan-
talsschattingen beschikbaar die een afspiegeling waren van 
de totale aantallen in de regio over het seizoen. De aantallen 
tussen twee telmomenten zijn per dag gemiddeld en daar-
mee zijn gegevens van dagen waarop niet geteld werd geïn-
terpoleerd om het aantal sterndagen te kunnen berekenen. 

De tellingen startten en eindigden zelden precies op 1 
juli en 15 september. Dus als een eerste telling pas na 1 juli 
plaatsvond, of de laatste telling vóór 15 september werd uit-
gevoerd, werd voor de ontbrekende periode de helft van het 
aantal aanwezige sterns aangehouden. Als op 12 juli b.v. 500 
Zwarte Sterns werden geteld, werd voor de dagen 1-11 juli 
een gemiddeld aantal van 250 Zwarte Sterns als aanwezig 
aangehouden. Dat completeerde de set zodat voor elk jaar 

van 1 juli-15 september ofwel een telling/schatting ofwel een 
geïnterpoleerd dagaantal beschikbaar was. 

Als laatste stap zijn al deze dagaantallen bij elkaar opge-
teld en gemiddeld over de 77 dagen om tot een gemiddeld 
aantal sterns per dag over de periode 1 juli-15 september te 
komen. Dit daggemiddelde is vergelijkbaar met het aantal 
vogeldagen en een betere afspiegeling van de draagkracht 
van de regio over een heel seizoen en niet alleen op een piek-
moment (cf. seizoensgemiddelden bij Natura 2000-instand-
houdingsdoelen; van Roomen et al. 2011).

Verkenningen aantallen Zwarte Sterns op de Waddenzee
Op vier manieren is inzicht verkregen in de aantallen en ver-
spreiding van Zwarte Sterns op de Waddenzee. Ten eerste 
zijn Zwarte Sterns sinds 2002 vanaf de kust, in tien afzon-
derlijke jaren, tenminste eenmaal in de piekperiode op de 
Waddenzee geteld. Hiervoor werd een kusttraject vanaf Har-
lingen Fr tot en met het Balgzand gecontroleerd. Op onder-
linge afstanden van maximaal twee kilometer werd de Wad-
denzee vanaf de oever met een telescoop afgetuurd. Losse 
individuen en grotere groepen sterns zijn tot ca. 1-2 kilome-
ter zichtbaar. Dat betekent dat op die manier over minimaal 
40-50 km2 (4-5%) van de westelijke Waddenzee informatie 
verzameld kon worden. Op 21 augustus 2005 is ter controle 
het gehele traject van de Dollard Gr tot en met Den Helder 

Voor Zwarte Sterns is de westelijke Waddenzee een belangrijk foerageergebied. Tijdens laag water rusten ze overdag op zandplaten. 1 augustus 
2020. The western part of the Wadden sea is an important foraging area for Black Terns. With low tide they rest at sandbars.
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NH op die wijze bekeken om ook informatie te krijgen over 
de oostelijke Waddenzee. Ten tweede verkenden we de wes-
telijke Waddenzee in drie jaren vanaf een boot om te zien 
waar de sterns foerageerden en in welke aantallen. Op 1 
augustus 2003 voeren we met de MS Phoca (inspectievaar-
tuig van het Ministerie van LNV) vanaf Den Oever een traject 
van ongeveer 30-35 km over de westelijke Waddenzee rich-
ting Den Helder, startend met laagwater en terugvarend met 
hoogwater. In augustus 2020 en 2021 maakten we gebruik 
van de zeehondenexcursieboten vanaf Den Oever. Die varen 
ongeveer 8-9 km uit de kust door de geul tussen Lutjeswaard 
en Breehorn NH, in de richting van Texel NH. Ten derde raad-
pleegden we beschikbare gegevens op de openbare web-
site Waarneming.nl. Vooral de meldingen van Zwarte Sterns 
op het veerponttraject Den Helder-Texel (Marsdiep) waren 
bruikbaar vanwege de vaste vaarroute en het feit dat er veel 
vogelaars daar goed over het water kijken. Tenslotte keken 
we ook af en toe in de avond naar de aanvliegrichtingen van 
sterns bij het Balgzand. Zwarte Sterns die op het IJsselmeer 
of in de omgeving van Den Oever foerageren, passeren 
zeker Vatrop. Bij het Balgzand is echter te zien of deze trek-
stroom wezenlijk wordt aangevuld met sterns arriverend uit 
westelijke en noordelijke richtingen in de Waddenzee, zoals 
foerageergebieden in de omgeving van Texel. 

Leeftijden en indicaties prooikeuze
Voor het beantwoorden van de vierde vraag (veranderingen 
in het aandeel vogels in juveniel kleed) hebben we sinds 1997 
jaarlijks tussen juni en half september, op meerdere dagen, de 
verhouding tussen individuen in juveniel kleed en volwassen 
sterns (> 1e kalenderjaar) bepaald op dagrustplaatsen door 
het aantal juvenielen in een steekproef van minimaal 100 
individuen te bepalen. Omdat er in de loop van het seizoen 

verhoudingsgewijs steeds meer juvenielen in de populatie 
aanwezig zijn, is uitsluitend de maand augustus als ijkmo-
ment aangehouden voor de vergelijkende analyses tussen 
jaren. Bovendien werden alleen jaren geselecteerd waarin 
leeftijdsscores van zowel begin als eind augustus beschik-
baar waren. Voor vraag vijf (dieet tegenwoordig) is in alle 
jaren tijdens de vele veldbezoeken altijd gelet op de prooien 
die door de sterns gevangen werden. Het is weliswaar niet 
systematisch vastgelegd, maar met een telescoop zijn foera-
gerende sterns bekeken. Aan het gedrag is goed te zien of 
ze vissen of insecten vangen. In het eerste geval duiken ze 
gedeeltelijk het water in en zie je ze duidelijk met iets boven-
komen. Spieringen zijn goed herkenbaar aan hun vorm en 
kleur. Als ze insecten eten, pakken ze hele kleine items uit de 
lucht, van de vegetatie of van het wateroppervlak. 

Resultaten

Vergelijking maximale met gemiddelde aantallen
De piekaantallen daalden in de periode 1980-97 van 50 000 
à 100 000 individuen tot minder dan 15 000 tegenwoordig 
(figuur 1). Hoewel in die periode topaantallen fors varieerden 
tussen jaren, waren zelfs daljaren beter dan tegenwoordig. 
Tot en met 1994 waren er nooit minder dan 50 000 Zwarte 
Sterns tegelijk aanwezig. Daarna daalden de aantallen zowel 
in daljaren als in piekjaren en de laatste tien jaar komen de 
aantallen in piekjaren zelfs niet meer in de buurt van die in 
daljaren voor de millenniumwisseling. Sinds 1989 daalde op 
een vergelijkbare wijze het gemiddelde aantal aanwezige 
Zwarte Sterns (figuur 2). In de jaren negentig waren er dage-
lijks gemiddeld 20 000-40 000 Zwarte Sterns aanwezig in juli 
tot begin september. De laatste tien jaar waren dat er 5 000-
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Figuur 2. Gemiddelde aantallen Zwarte 
Sterns (daggemiddelden 1 juli-15 septem-
ber) in het IJsselmeergebied en de wes-
telijke Waddenzee vanaf 1989, gebaseerd 
op slaapplaatsen, aangevuld met tellingen 
in foerageergebieden. Average numbers of 
Black Terns per day in the IJsselmeer region and 
Dutch Wadden Sea since 1989, between 1 July-
15 September. Based on counts at night roosts 
and in foraging areas.
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10 000. De relatie tussen de maximale en gemiddelde dag-
aantallen is heel sterk (figuur 3). In jaren met hoge maxima, 
waren de sterns dus ook vrijwel altijd in gemiddeld hoge 
aantallen aanwezig.

Gebiedsgebruik: locaties slaapplaatsen
Door de jaren heen hebben de sterns diverse locaties 
gebruikt om te overnachten (figuur 4). In de jaren tachtig 
waren de Steile Bank Fr, Balgzand en Oostvaardersplassen 
Fl van belang. Vanaf 1991 tot en met 1999 sliepen ze uitslui-
tend op het Balgzand. Met de aanleg van kale zandeilanden 
of slikplaten in het IJsselmeergebied werd het belang van 

het Balgzand minder groot en hadden de sterns meer keus. 
Vanaf 2000 sliepen de grootste aantallen op de Natuurboog 
Enkhuizen NH (2000-02), Kinseldam NH (2003-05), De Kreu-
pel NH (2003-21) en op de nieuwe eilanden ten zuiden van 
de Houtribdijk (Ierst, Marker Wadden en Trintelzand Fl, 2014-
21). Het onderlinge belang van de locaties verschilde binnen 
het seizoen en tussen jaren. De Steile Bank is in veel jaren 
een belangrijke voorverzamelplaats waar soms kleine aan-
tallen in de nacht blijven. Incidenteel sliepen kleine aantal-
len elders, zoals in 2006 nabij het Zilverstrand van Almere 
Fl. Mogelijk slapen er elders in de Waddenzee Zwarte Sterns, 
maar hier hebben we geen bewijs voor gekregen. Tot in de 
schemer foerageerden soms honderden exemplaren nabij 
Texel maar we vermoeden dat die later toch vooral naar het 
Balgzand vlogen.

Verspreiding en aantallen foerageergebieden IJsselmeer-
gebied en Waddenzee
Van de potentiële foerageergebieden in de regio is het IJs-
selmeer nog steeds het belangrijkste deelgebied. Het Mar-
kermeer-IJmeer is weliswaar doorgaans van ondergeschikt 
belang, maar in sommige jaren houden zich hier, al dan niet 
tijdelijk, grote concentraties op. In de meeste jaren foera-
geren daar maximaal honderden, met in de laatste tien jaar 
maximaal een paar duizend Zwarte Sterns. Een voorbeeld 
was augustus 2018 toen er in totaal meer dan 5000 exempla-
ren op het zuidelijke Markermeer-IJmeer foerageerden. 

Op de Waddenzee variëren de aantallen foeragerende 
Zwarte Sterns ook enorm tussen jaren (tabel 1), zowel binnen 
een seizoen als tussen locaties. Zo werden in 2003 nauwelijks 
Zwarte Sterns gezien op het Marsdiep en de aantallen in de 
nabije kustzone waren ook beperkt. Maar dankzij een boot-
tocht konden we vaststellen dat er meer dan 1000 foerageer-
den op een klein stukje westelijke Waddenzee (tabel 1). Voor 
zover bekend waren er altijd jaren met hoge aantallen in de 
Waddenzee, maar het lijkt erop dat er sinds 2016 structureel 
vaker en meer Zwarte Sterns foerageren. Zo is in ieder geval 
de Waddenzee in de omgeving van Texel steeds belangrijker 
geworden; in 2020 en 2021 foerageerden hier vele duizenden 
Zwarte Sterns. 

In de centrale en oostelijke Waddenzee zijn Zwarte Sterns 
opvallend schaarser dan in het westen. De gerichte zoektocht 
vanaf de oever tussen Harlingen en de Dollard in augustus 
2005 leverde niets op. Ook op Waarneming.nl worden hoog-
uit kleine groepjes (overwegend minder dan 10) gemeld in 
de oostelijke Waddenzee, en tellers van Richel/Griend en de 

Balgzand
Telpost Vatrop

De Kreupel

Steile Bank

Natuurboog

Trintelzand

Ierst

Marker Wadden

Oostvaardersplassen

Kinseldam

Figuur 4. Locaties van slaapplaatsen van Zwarte Sterns in de periode 
1989-2021 en de telpost Vatrop waar de sterns geteld worden die naar 
het Balgzand vliegen. Locations of night roosts of Black Terns in the period 
1989-2021, including the site Vatrop where passing terns are counted on 
their way to the Balgzand roost. 
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Figuur 3. Relatie tussen daggemiddelde en jaarlijkse maximumaantal 
aanwezige Zwarte Sterns in het IJsselmeergebied en de westelijke 
Waddenzee over de periode 1989-2021. Correlation between the daily 
average and yearly maximum number of Black Terns present in the IJssel-
meer region and the Dutch Wadden Sea, for 1989-2021. 
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Tabel 1. Aantallen Zwarte Sterns op de westelijke Waddenzee sinds 2002. Kustzone = tellingen vanaf de kust tussen Harlingen en Balgzand, Marsdiep 
= maximale dagaantallen gemeld vanaf de veerpont naar Texel (Waarneming.nl), Balgzand = aantallen arriverende sterns uit noordelijke en weste-
lijke richtingen bij de slaapplaats, boot = aantallen tijdens drie vaartochten in augustus op de westelijke Waddenzee. Black Tern numbers in the western 
Dutch Wadden Sea since 2002. Coastal zone = counts from the shore between Harlingen and Balgzand, Marsdiep = daily maximum counted from the ferry to 
Texel, Balgzand = numbers arriving at the night roost from western and northern directions, Ship counts = counts from three ship surveys.  

jaar - 
year

kustzone - 
coastal zone

Marsdiep Balgzand telling vanaf
schip - counts 

from ship

2002 365 1

2003 400 2 1300

2004 2000 65

2005 500 52

2006 123

2007 10000 12

2008 163

2009 202

2010 80

2011 14

2012 5

2013 16

2014 5

2015 500 19

2016 1000 20 1500

2017 15 200

2018 100 57 geen

2019 600 500 - 5000

2020 3000 750 2500 - 3000 1200

2021 2000 2350 0 - 2600 120
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Figuur 5. Seizoensvariatie in gebiedsgebruik door Zwarte Sterns in het IJsselmeergebied en de Waddenzee over de periode 1989-2021. Weergegeven is 
het aandeel Zwarte Sterns (gesommeerde dagtotalen) dat per periode aanwezig was. Seasonal variation in staging numbers of Black Terns in the IJsselmeer 
area and Wadden Sea over the period 1989-2021. Presented is the percentage of Black Terns (summed daily totals) per period. 
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Friese kust bevestigen de afwezigheid (R. Kleefstra). Wellicht 
zijn sommige geulen in meer of mindere mate wel foerageer-
gebied, want langs de vaargeul van Harlingen naar Terschel-
ling Fr, bleken 25 augustus 2018 minimaal 140 individuen te 
foerageren. Op basis van deze gegevens uit de Waddenzee 
en het IJsselmeergebied kan geschat worden dat de gemid-
delde aantallen in de Waddenzee de laatste tien jaar variëren 
van 20 tot ruim 50% van de totale aantallen. Dat kan overi-
gens binnen een seizoen fluctueren van 10 tot 80%.

Variatie in timing gedurende het seizoen
De aantallen in het IJsselmeergebied en de Waddenzee 
kunnen binnen het seizoen variëren (figuur 5). De maand 
augustus is altijd het belangrijkste, maar soms verbleef voor 
31 juli al meer dan 30% van de Zwarte Sterns in de regio (b.v. 
1994, 2003, 2015) en er zijn ook jaren (b.v. 2001, 2011, 2013) 
waarin er juist laat in het seizoen grotere aantallen aanwezig 
waren. Dit geeft aan dat er enige variatie is in de timing bin-
nen het seizoen. In de meeste jaren, zoals 2002, nemen de 
aantallen geleidelijk toe- en af (figuur 6). In andere jaren is 
een tweetoppig patroon zichtbaar, zoals in 2007 (figuur 6). 
Als we inzoomen naar een deelgebied, zien we bij Vatrop, 
waar de aantallen mede bepaald worden door de foerageer-
gebieden in de Waddenzee, forse variatie in aantallen tussen 
en binnen seizoenen (figuur 7). Zo passeerden daar in 2019 
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Figuur 8. Percentage Zwarte Sterns in juveniel 
kleed in 2002 in 11 steekproeven (n=4196 indi-
viduen) gespreid over het seizoen. Percentage 
of Black Terns in juvenile plumage in 2002 in 11 
samples (n= 4196 individuals) distributed over 
the season.
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Figuur 9. Gemiddeld percentage Zwarte 
Sterns in juveniel verenkleed per jaar in de 
maand augustus. Uitsluitend jaren gepre-
senteerd waarin meerdere steekproeven 
uit de maand augustus beschikbaar waren 
en in alle steekproeven samen minimaal 
400 Zwarte Sterns gecontroleerd konden 
worden. Average percentage of juvenile Black 
Terns per year in August, with only years pre-
sented when at least 400 Black Terns could be 
checked in several samples during August.
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Figuur 6. Geïndexeerde seizoenspatronen van 
aantallen Zwarte Sterns in twee voorbeeldja-
ren met verschillen in timing in de Wadden-
zee en het IJsselmeergebied. Maximum is op 
100 gezet. Indexed seasonal patterns of Black 
Tern numbers in two example years in the Wad-
den Sea and IJsselmeer area. Maximum number  
fixed at 100.
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Figuur 7. Aantallen Zwarte Sterns in zeven 
voorbeeldjaren met grote verschillen in 
timing en aantallen passerend bij Vatrop rich-
ting de slaapplaats op Balgzand. Black Tern 
numbers in seven example years with substan-
tial variation in timing and numbers passing the 
counting site Vatrop on their way to the night 
roost at Balgzand, Wadden Sea.
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uitsluitend in juli Zwarte Sterns, terwijl ze in 2021 juist later 
in het seizoen talrijk waren. In 2018 passeerden bij Vatrop 
alleen tijdens een hele korte periode begin augustus grote 
aantallen richting de slaapplaats.

De variatie tussen jaren is ook vastgesteld tijdens dag- en 
avondtellingen in foerageergebieden in het Waddengebied 
(tabel 1). Zo waren er bijvoorbeeld veel Zwarte Sterns in 2003, 
2004, 2007 en 2020. In 2018 passeerden veel slaaptrekkende 
Zwarte Sterns bij Vatrop (figuur 7) maar waren overdag geen 
opvallende aantallen op de Waddenzee aanwezig. In 2018 
foerageerden de meeste op het IJsselmeer en ook meer dan 
5000 op het Marker- en IJmeer NH; de passanten bij Vatrop 
kwamen dat jaar dus nauwelijks uit de Waddenzee. 

Aandeel juvenielen
Het aandeel en aantal juveniele Zwarte Sterns neemt jaar-
lijks in de loop van het seizoen toe van enkele procenten tot 
meer dan 30-40%. Het aandeel jongen kan overigens gedu-
rende het seizoen flink fluctueren zoals in 2002 (figuur 8) en 
daar speelt nog doorheen dat in sommige foerageergebie-
den nauwelijks jongen aanwezig zijn of juist weinig adulten. 
Er is vanaf 1997 geen duidelijke positieve of negatieve trend 
zichtbaar in het aandeel juveniele Zwarte Sterns in de IJs-

Juveniele Zwarte Stern met bruinige rug, donkere vlek op de zijkant van de borst en lichte randjes langs de vleugeldekveren, 31 juli 2018. Juvenile Black 
Tern with brownish back, dark spot on the side of the breast and pale fringes along the coverts on the upperwing. 
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selmeerpopulatie, samengevat over alle jaren. In augustus 
schommelde het gemiddelde aandeel tussen 2-12% van de 
aanwezige Zwarte Sterns (figuur 9).

Indicaties prooikeuze
Gedurende de afgelopen 30 jaar bekeken we wekelijks 
diverse groepen van honderden tot duizenden foerage-
rende Zwarte Sterns. Overdag foerageerden deze Zwarte 
Sterns overwegend op kleine (< 6 cm) eenjarige Spierin-
gen aan het oppervlak van open water. Dat doen ze in losse 
groepen heel verspreid boven het open water, maar ook 
geregeld in associatie met Aalscholvers Phalacrocorax carbo. 
Bovendien concentreren ze zich plotseling op een bepaalde 
plek boven het water en vangen dan gedurende een korte 
periode Spieringen. Hoewel we dat niet konden zien, is het 
aannemelijk dat er op zulke momenten Spieringen naar 
het oppervlak gejaagd worden door roofvissen (Tulp & de 
Leeuw 2002) waar ze kortstondig van profiteren. Verder 
zagen we frequent concentraties van tientallen tot honder-
den individuen vissen achter boten of bij sluizen. Voor zover 
zichtbaar, waren jonge Spieringen de belangrijkste prooien 
op al die plekken, waaronder de Waddenzee. Als de sluizen 
bij Kornwerd Fr of Den Oever spuien, spoelen namelijk op 
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sommige dagen zeer veel Spieringen de Waddenzee op, 
waar honderden tot duizenden Zwarte Sterns van profite-
ren. Op de Waddenzee zagen we ze ook andere vissoorten 
vangen. In augustus 2020, bijvoorbeeld, vingen honderden 
Zwarte Sterns in de geulen in de omgeving van Den Oever 
jonge Haring Clupea harengus en/of Sprot Sprattus sprattus. 
Ze eten op de Waddenzee ook plankton aangezien we ze 
daar veelvuldig hele kleine prooien uit het water zagen pak-
ken, b.v. bij stroomnaden. In de avondschemer van mooie 
windstille avonden pikken duizenden Zwarte Sterns dans-
muggen Chironomidae op, die aan het wateroppervlak van 
IJssel- of Markermeer uit hun larfhuidjes kruipen. Op gun-
stige momenten profiteren Zwarte Sterns ook wel overdag 
van zwermen volwassen (imago) dansmuggen of vliegende 
mieren. Dan kunnen er honderden tot duizenden foerage-
ren boven kruiden of grassen op eilanden zoals De Kreupel, 
Marker Wadden en dijken zoals de Wieringermeerdijk NH, 
dijken van de Noordoostpolder Fl en de Afsluitdijk NH/Fr.

discussie

Zowel maximale als gemiddelde aantallen afgenomen
Onze resultaten ondersteunen de conclusie van eerder uit-
gevoerde analyses, namelijk dat de draagkracht van het 
IJsselmeergebied en Waddenzee is veranderd voor Zwarte 
Sterns door de afname van spieringaantallen. De eerste 
vraag die we onderzochten was of zowel de maximale aan-
tallen als de gemiddelde aantallen sterns per seizoen afna-
men. Dit bleek het geval, dus Zwarte Sterns komen tegen-
woordig het hele seizoen in lagere aantallen voor. Achteraf 
blijkt nu dus dat de maximale aantallen Zwarte Sterns goed 
bruikbaar waren voor een indicatie van de draagkracht. 
Het voordeel van de gemiddelde aantallen is natuurlijk wel 
dat de informatie meer zegt over de gehele periode dat de 
sterns aanwezig zijn. De juvenielenpercentages zijn de afge-
lopen decennia niet structureel veranderd, dus dat duidt 
niet op veranderingen in de reproductie in de broedgebie-

Zwarte Sterns rustend op fuiken in het IJsselmeer, 16 augustus 2021. Black Terns resting at fish traps in lake IJsselmeer.
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den in die periode (vraag 4). Omdat de verhouding tussen 
adulten en juvenielen niet is veranderd, is er tevens geen 
aanwijzing dat volwassen sterns wezenlijk andere trekroutes 
of tussenstopgebieden zijn gaan gebruiken dan juvenielen. 
Hiervoor is het natuurlijk ook zinvol om deze verhouding te 
testen in andere belangrijke stopovergebieden. 

Waddenzee belangrijker geworden?
De tweede vraag die we ons stelden is ook beantwoord. 
Het IJsselmeer is nog steeds het belangrijkste foerageerge-
bied, maar de westelijke Waddenzee is eveneens van grote 
waarde, zoals blijkt uit de duizenden Zwarte Sterns die hier 
in meerdere jaren aanwezig waren. Is door verslechtering 
van de draagkracht van het IJsselmeergebied de Waddenzee 
belangrijker geworden? De indruk bestaat inderdaad dat 
Zwarte Sterns er sinds 2002 steeds meer gebruik van maken, 
gezien de foeragerende groepen bij Texel. De situatie voor 
2002 is echter niet goed bekend. In de jaren zeventig foe-
rageerden ze ook op de westelijke Waddenzee (T. Mulder) 
en in de periode 1930-70 foerageerden grote aantallen in de 
Elbemonding in Duitsland en voor de (brakke) kust van de 
Zuiderzee (Haverschmidt 1978). Vermoedelijk is de Wadden-
zee altijd wel van belang geweest, maar de gegevens zijn en 
blijven anekdotisch bij gebrek aan een systematisch telpro-
gramma voor sterns op het open water in juli-augustus. De 
combinatie van gegevensbronnen geeft gelukkig wel enige 
indicatie dat de Waddenzee belangrijker is geworden, al zou 
het goed zijn om meer structurele informatie over Zwarte 
Sterns in de Waddenzee te gaan verzamelen. De Neder-
landse Delta is immers één van de belangrijkste stopover-
gebieden in Europa en het is aannemelijk dat de Waddenzee 
als internationaal belangrijk wetland voor Zwarte Stern kwa-
lificeert omdat de 1%-norm van 4000 exemplaren (norm van 
2018; Wetlands International 2022) jaarlijks kan worden over-
schreden. Daarmee zou het ook een extra status krijgen in 
het Natura 2000-gebied Waddenzee waar tot nu toe alleen 
het habitat waar ze overnachten is beschermd.

Flexibiliteit in timing, gebiedsgebruik en voedsel
De aan draagkracht gerelateerde vragen over gebiedsge-
bruik, seizoenstiming en voedsel hangen natuurlijk met 
elkaar samen. Over het voedselaanbod weten we relatief 
weinig, maar over prooikeuze, timing en belang van gebie-
den veel meer. Welk integraal beeld komt daaruit naar voren? 

De opportunistische keuze voor foerageergebied gecom-
bineerd met enige flexibiliteit in timing binnen het seizoen 
en binnen de regio suggereert dat de passerende sterns 
flexibel genoeg zijn om te profiteren van tijdelijk gunstige 
omstandigheden. Ook tussen jaren variëren de foerageer-
locaties, wat er ook op wijst dat ze snel in kunnen spelen 
op een gunstige voedselsituatie. Deze variatie in timing 
en gebieden kunnen we niet verklaren omdat we te wei-
nig weten over het wisselende aanbod aan Spieringen en 

andere prooien. Wel weten we dat het spieringenbestand 
sterk afgenomen is en dat Spieringen stapelvoedsel zijn. 
Mogelijk zijn andere prooien pas interessant als Spieringen 
nauwelijks of niet aanwezig zijn. Weersomstandigheden 
kunnen er voor zorgen dat Spieringen, ook binnen het sei-
zoen, tijdelijk slecht bereikbaar zijn. Gaan ze dan juist bij de 
sluizen in de Waddenzee eten? Of profiteren ze simpelweg 
op gunstige momenten kortstondig van een tijdelijk aanbod 
van een andere prooi, zoals vliegende mieren of dansmug-
pieken? 

We kunnen dus niet verklaren waarom de sterns in som-
mige jaren op de Waddenzee talrijk zijn. Is het IJsselmeer 
dan ongeschikter of biedt de Waddenzee juist in die jaren 
een goed voedselaanbod? Het beeld van de aantallen en 
timing van de sterns is zelfs ogenschijnlijk tegenstrijdig. Zo 
kwamen in jaren met veel Spieringen in het IJsselmeer (2016 
en 2017) zowel hoge als lage aantallen voor op de Wadden-
zee, en in een jaar met weinig Spieringen in het IJsselmeer 
(2018, in oktober) toch lage aantallen in de Waddenzee (de 
Leeuw & van Donk 2020). Hoge aantallen Spieringen in het 
IJsselmeergebied kunnen natuurlijk ook zorgen voor een 
goede voedselsituatie in de Waddenzee. In sommige jaren 
of perioden spoelen namelijk omvangrijke aantallen Spierin-
gen naar de Waddenzee tijdens het spuien van de sluizen 
(Griffioen & Winter 2014) en vormen dan ideaal voedsel voor 
de sterns. In de Waddenzee zijn jonge Haringen en Sprot-
ten in sommige jaren talrijk (Waddenzeevismonitor.nl) en 
kunnen dan een goede prooi zijn, al dan niet samen met 
(uitgespoelde) Spieringen. Dit hoge aanbod aan jonge vis-
sen zou een reden kunnen zijn dat de sterns in de weste-
lijke Waddenzee talrijker zijn dan in het oosten. Kortom, om 
het gebiedsgebruik te verklaren is informatie nodig over 
het jaarlijkse en seizoensprooiaanbod in het IJsselmeerge-
bied en de Waddenzee. Een goede start zou zijn om jaarlijks 
begin augustus eenmalig visbroeddichtheden te kwantifice-
ren in het open water. 

Verandering draagkracht IJsselmeergebied en Waddenzee
Los van de variatie tussen gebieden, hebben diverse auteurs 
het spieringaanbod als basis gebruikt voor een schatting 
van de draagkracht in het IJsselmeergebied door het aan-
bod te vergelijken met de maximale aantallen Zwarte Sterns 
(van der Hammen et al. 2017, de Leeuw & van Donk 2020). 
Nu we betere informatie hebben over de aantallen Zwarte 
Sterns, zoals gemiddelde dagaantallen, is het mogelijk om 
de exercitie te herhalen met deze verbeterde gegevens 
(figuur 10). Een paar zaken vallen op. Als eerste natuurlijk 
dat er tegenwoordig geen jaren meer zijn met veel Spierin-
gen. Ten tweede is het duidelijk dat zeer goede Spieringja-
ren (>6 000/ha) altijd overeenkwamen met hoge aantallen 
Zwarte Sterns. Dat ondersteunt eerdere analyses. In jaren 
met een beperkt spieringbestand is er veel variatie in de 
aantallen Zwarte Sterns. Blijkbaar gaan dan andere facto-
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Figuur 10. Relatie tussen omvang Spieringbestand in oktober in het 
IJsselmeer en het gemiddeld aantal Zwarte Sterns in hetzelfde jaar in 
het IJsselmeergebied en de Waddenzee (apart weergegeven) over de 
periode 1989-2019 (Bron Spiering data: van der Hammen et al. 2017, de 
Leeuw & van Donk 2020). Correlation between IJsselmeer Smelt stocks in 
October and the average number of Black Terns in the same year in the IJs-
selmeer area/Wadden Sea (separately presented) for 1989-2019. 

ren het beeld vertroebelen. Zo waren 1997 en 2006 jaren 
met nauwelijks Spieringen (in oktober) en gemiddeld meer 
dan 30 000 sterns per dag. Dat waren twee warme zomers 
en mogelijk is het spieringbestand onderschat voor de peri-
ode dat de sterns aanwezig zijn, doordat er in de loop van 
de zomer forse vissterfte is geweest. De spieringbestanden 

worden immers pas in oktober bepaald. Spieringen kunnen 
slecht tegen hoge watertemperaturen met massale sterfte 
in de zomer als gevolg (Noordhuis et al. 2014, van der Ham-
men et al. 2017). De variatie kan ook komen door de eerder 
genoemde variatie in gebiedsgebruik en lokaal voedselaan-
bod voor de sterns. Wellicht konden ze een jaar optimaal 
profiteren van uitspoelende Spieringen bij de sluizen of van 
een piek aan jonge Haringen in de Waddenzee.

Onze gegevens bevestigen de resultaten van eerdere stu-
dies dat de draagkracht van de regio voor Zwarte Sterns is 
afgenomen. Het blijft daarbij de vraag hoe de Zwarte Sterns 
van de Europese flyway-populatie hiermee omgaan. Is door 
de verslechterde voedselsituatie in het IJsselmeergebied en 
de Waddenzee de populatieomvang afgenomen, of gebrui-
ken ze het gebied in mindere mate? Het kan zijn dat ze snel-
ler passeren of noodgedwongen andere gebieden als tus-
senstopgebied gebruiken. Dat is allemaal niet af te leiden 
uit de tellingen en verdient nadere studie en uitwerking van 
ring- en trackinggegevens. 

Samenvattend bevelen we aan om aanvullend op voort-
zetting en versterking van de monitoring en gebiedsgebruik, 
meer informatie te verzamelen over prooibeschikbaarheid 
in IJsselmeer en Waddenzee in de periode juli-augustus. 
Het liefst per periode zodat we het kunnen koppelen aan de 
daggemiddelde aantallen sterns. Intussen is het wel duide-
lijk dat een verbetering van de voedselbeschikbaarheid een 

Een mix van Zwarte Sterns en Visdieven op de slaapplaats op De Kreupel, 16 augustus 2008. Black Terns mixed with Common Terns at the night roost 
at island De Kreupel.
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maatregel is die sowieso ingezet kan worden. Daarvoor is 
het ons inziens vooral belangrijk om in te zetten op bescher-
men en versterken van populaties van pelagische schoolvis-
soorten, zoals Spiering, Haring, Sprot en Ansjovis Engraulis 
encrasicolus. We pleiten dan ook voor herstel van brakwa-
terzones en verbeteren van vispassages door de Afsluitdijk, 
in combinatie met de aanleg en beheer van eilanden in het 
IJsselmeer-Markermeer waar de sterns kunnen rusten. 
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The IJsselmeer area and Wadden Sea as post-nuptial staging site for Black 
Terns Chlidonias niger 
Black Terns migrate after breeding to fresh and brackish 
wetlands to prepare for migration to West-African wintering 
areas. In Northwestern-Europe estuaries with substantial 
Smelt Osmerus eperlanus populations are crucial. The area 
of lake IJsselmeer with the adjacent western Dutch Wadden 
Sea is the most import post-nuptial staging site along the 
eastern Atlantic coast. However, the peak numbers declined 
from 50  000 - 100 000 in the eighties and nineties of the 
20th century to less than 20 000 nowadays (Fig. 2). This is 
attributed to a decline in Smelt stocks. Five questions rose 
about the situation in this staging site. Firstly, we wanted to 
know if (daily) average numbers also declined in the period 
and secondly if feeding and roost areas changed since the 
decline in Smelt stocks. Thirdly, related to this, we investigate 
differences in seasonal timing. Finally, we wondered whether 
the percentage of juvenile Black Terns has decreased recently 
and whether Smelt is still the most important prey. 
Since 1980 volunteers have been collecting data on Black 
Tern numbers on night roosts and in feeding areas as well 
as data on juvenile percentages at roosting sites in the area 
of lake IJsselmeer and the Dutch Wadden Sea. The regular 
simultaneous roost counts were completed in intermediate 

periods by partial roost counts and estimates in feeding 
areas. All these estimates were interpolated to daily average 
numbers. It turned out that the average seasonal (1 July to 
15 September) numbers correlated well with maximum 
numbers and the decline over the season is structural (Figs. 
2 & 3). Juvenile percentages did not change substantially 
over the years (Fig. 9) so we have no indication of a lower 
reproductive success or age-related shifts towards other 
staging sites. We do see a substantial variation in yearly and 
within season numbers in the wetlands. Likely, the Wadden 
Sea has always been important, but numbers and staging 
duration still seem to increase in recent years, although 
here too terns are common at the start of the season in 
some years, while in other years they are most abundant 
late in the season. Despite this variation in feeding sites 
and fluctuations in numbers there is a clear correlation with 
Smelt stocks over the monitoring period (Fig. 10). Our field 
impressions indicated that Smelt is still the most important 
bulk prey although occasionally Black Terns can profit from 
peak emerging of chironomids and flying ants. We advise to 
improve the lake habitat for pelagic anadromous fish species 
like Smelt, Herring or Anchovy. 


