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Ophetland-goed"Kampina'rbevond'enzicheenaantalvennen-voor
ooguerken zo rang
een deef voed-selarfi - r welke men met verschilrende
(d'at uiteraard'
rnogeJ-ijk voedselarrn wi-fde houden. In een dezer vennen
t50 een kokmeeur¡Ienniet meer voed.sef arm is), is al sinds de jaren

kolonie.Totvoorcnigejarenb]-ecfd.ekoloniebeperkttotd.atene
gang gaan' Toen de meeu!{en
meeu\¡,fenven en tiet men dus ailes Ïustig zijn
gingen ves(d.oor overbevolking?) ziclt echter ook in d.e andere vennen
om
tigen heeft ilNatuurmonumentenil in 1968 onze nedewerking ingeroepen
e. e. a. te bePetken.
vermindert.
Nu - na 5 jaar - lijkt iret er, iets op, d.at d-e meeuwenstand.
geëutrofieerd d'at n'i'
lvlaar cle vennen zijn d.oor affc'rlei oorzaken zo
geen zin meer
een beperking vanr^rege het voedselar:rn houd.en d-er vennen
groene
heeft. In 1)12 traù in een aantal veflnen een grote massa van
algenslierten op en ze groeid,en d-icht met waterf elie' Behal-ve d'e neeuwenjnl ijk d'e aanexpJ-osie is een cler oorzalçe1 van d-e cutrof iëring waarschi
eno p deze vennen. De
oot aanta.lwezigheid in de winter van een
in t.l 2 geconstateer,d.e achteruitgang van de meeuwen is wellicht niet
veioorzaakt door,' alf erf c-i beLieer. Smaatregelen, maar_ door de optredencle
eutrofiêring. llet is n.1. ccn bekend. feit d.at meeuwen door eutrofiëring
Riet is hier
verd.wi jnen, vrat zich meestal door: rietgroei manif esteert '
echter nog nirrt gc,constatr., ei'd. 3c.ha,lve door overbevolkin$ kan het verlôggen van d-e kaionie omstl.eeks 1968 ook verootzaakt zijn door bewust
grondwateraangeb::,üchte waterpeiÌver:artd-erj-ngt;n. Men heef t n.l. het
peilinhethe]-egebied.verhoclgd'opd'atcleoligotrophevennenook
in d,e zom¿r,vol water zoud-en e taan. llieldoor werd de waterstand in het
eutrofe meouhrenvc¡r dan ecliter zo hoog clat alre (voor nesten te gebruit
ken) poÌlet jes onrler-. v¡ate' krvamen. Op mi jn advies heef t men in 68 d'e
en het
w¿rterhuishoucllng zoclanig gev.rij zigd, dat d.e oligrotrophe vennen
zO oTImeeuwcnven iedc.r'ccn eigen i,reil hebben, weuarbij het meeUwenven
d.iep gr:houd.err werd- dal; nest'l¡ouw wel nogeli jk was'
In het hele fand. vonrl d...: iaatste jaren steeds een grote toename
venvan kokmeeuwen plaats , o. ¿I . rn DwingeJ-o, Leer:sumse veld', Hatertse
nen en op d.i: K¿r.rnpina. Al-s voorbeel-d.: in 1961 bevonden zich in J kolonies
in ljrente sailìen cíI. 2.7'tO Lr-oed.paren. ln 1968 waren dit er in d'ezelfd'e
in Nederland' zijn d'e
J kolonies ca. 12.150 broed.paren.... . veel kol-onies
(
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laatste 50 jaar ontstaan, weJ-licht t.g.v. d.e toename van vuilnlsbeLten en stortplaatsen in het hel-e ]and.. Door strengere eisen t.a.v.
het afd.ekken van vuil-nisbelten e.d-. zou d.it kwaad misschien iets in
te d.ammen zijn.Ook in Soxtel- fourageren d.e kokmeeuwen voor een gedeel-te op d.e in de nabijheid -liggende vuifnisbelten. Verder fourageren ze ook op de om- en inì-iggende weiden. llen land,eli.jke actie om
het kokmeeuwenbestand te d.oen velminderen, lijkt me niet erg effectvol, omd.at er in Belg1ê ergens een enorme kol-onie is, op particul-ier
terrein gelegen. En d-e be treff end.e particulier wiL ze niet d.oen vermind.eren. fn 1972 schì.jnt het aantal kokmeeuwen echter ineens vermind.erd, te zi-in. Buiten d-e broedtijd word.en op d.e Kampina geen kokmeeuwen
aangetroffen. Norna¿rl komen ze ongeveer 2e helft maart en vertrekken
eind. ju1i, begin aug'tlstus a1. Volgens gegevens van het vogeltrekstation overwinteren in ons l-¿nd. broed.ende kokmeeuwen o.a. in Ned.erland
zeLf , in }ìngeland, Berg.ië , tr'rankri jk, het rberische schj-ereil-and. en
Noord Af r:ik¿r. f n hct trlgemeen gcsproken in hr. Z . \¡/. rj-chting tot Gibraltar. .Er zou een gL:ote t:rouw irârì d-e br,ocd.plaats zíjn. of d.it zo
sterk is, d.at zr-" b.v. eJk ja¿r.r in hetzel-f de ven broed,cn, of alleen
maal'in hetz,:l-fde vennencornple:x, r'esp. zel-fd.e omgeving, is niet bekend.
Met het ringstation Til-bulg is in 1969 een afspraak gemaakt on op g1ote sch¿ral t<': gaan::i-ngcn, om bovenstaand.e vraag te kunnen beantwoord.en.
Het ringstatj-on is zijn l:c:lofte echte'r niet nagekomen. Er is (op een
enkei- d.oor ons 6;eringd r.x. na) niet geringd..
rn Neder-l-¿Lnd. ovr::'wint¿r:cndc kokmeeuh'en 'broc.den in Mid.d.en- en oost
Europa (Berlti;-lchc statcn, I'in1and., Tsjecho sr-r-lwakije, Rusland). Er
heeft d-us gcwoon een periodielic opschuiving pla.ats,;NO - ZhI vÍsa versa.
rn dt', ioo¡, van de ) jaar dat ik nu regr:J-rnatig op d.e Kampina kom,
zijn een aant,'il tna:rtle.lgelcn genomen, maar ook een aantal- maatregelen
be:spr:oken, lve-1.1.:c ont eerÌ c¡f ¿rnd.ere z'ec1en nooit werden uitgevoerd.. Volledigheidshalvc zu.Llen zov¡e). de uitgevoerri.e al-s d.e niet uitgevoerd.e
maatregel en hiet.r).nd,,r.,.,wor-den br:schreven.
Het aanta] broe.dir,:r.ïÉ)n vras v;-r11 1g68-1971 stt¡ ed,s ca. 1.000 . rn 1.972
waren hct er ineens c¿ì. :t00. Zc- kwamen d.at jaar vroeger d.an and.ers,
gingen oolc vloeger'. 0f de ¿i-,"ote achteruitgang opgetred.en is t.g.v. d.e
genomen ma.atrege ìen of d-oo.l' een ramp eld.ers, valt uiteraard nog niet
te zeggen. In 1972 bTekc'n namenlijk ook op andere pl-aatsen veel- mind-er kokmeeul^ren op te treden. !,.r tred.en immers regel-natig schornmelingen
op!
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In 1968 waren er + 1.000 nesten, resp. broed.paren
il
il
lt
1 .500
" 1969 r,'!
n
il
rr. 197O ", r' 1.000 il
il
n
" 1971 'r ' 1.000 ll
ll
il
lt
500
" 1972 I' ll
Pas als d.e vermj-ndering zich een aantal jaren voortzet

zou geconcludeerd kunnen word.en d.at d.e beheersmaatregef en er d.ebet aan ziin.
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1. Al-s een d.er eelste maatregelen werd.en J verschil-lend.e waterstanden
in d.e ond.erscheiden vennen aangehouden. Vóór 1968 werd. d-e waterstand- van het meeuwenven omhooggebracht oû in d.e (hoger liggend.e)
andere vennen in d-e zomer ook water te houd.en. Het meeu\^Ienven
kreeg d.aard.oor echter zoveef water, d.at aldaar broed.en voor d.e
meeulren onmogelijk werd. en d,e vogels verhuisd.en naar d.e and.ere
vennen. Op mÍjn advies werd.en daarna J verschillend.e waterstanden
aangehoud-en, rvaar:d"oor het meeur¡renven weer afs broed.pl-aats bruikbaar werd..
2. lìapen van eielen:
In 1968 1 10.000 stuks; dooriopend geraapt
It
rr
1969 10 .000 rr
197O 9.OOO rr ecns per 1 à 4 weken (ca 1OO jongen uitSekonen)
rr " 5 à 4 ',
1'971 B.OOO 'r
,,
19lZ
1.100 ,r
" 1à 4 ',
Door het invoeren van slechts eens per j-{ weken te rapen werd.
minder mankra.cht nodig, maa,r vooral ook verspreid.en d.e meeuwen
zich nlet zo snel- ov¡-,r- hct vennengebied.. Bij d.eze nieuwe manier
van rapen word-t de c;erste keer geraapt a1s d.e vogels goed. vas.t op
het nest zítten. En 3 à 4 weken l-ater nog eens. Meer is meestal
niet nodig. De broed.tijd is 2J d.agerr. llr zijn gevalÌen bekend dat
d.oor het rapen van eieren roverij optrad-; niet alleen bij soortgenoten, maar ook bij nesten van anilere voge]s. In d.e Kampina heb ik
daar nooit klachten over gehoord. M.i. zot) het mind.er arbeid.sintensief zijn a1s de eerste keer geraapt werd b.v. een week voor
het uitkomen. Hierd.oor zou zeker met twee maal rapen kunnen word.en

4

: = I 9r9g gl

=-r-q3

vol-staan.

-4-

heeft ook (in 1969) de weggehaalde e j.eren ged.eelteJ-i jk (Z.OOO
st. ) vervangen door gekookte eieren. Het broed.en gaat d-an een poos
gel¡oon door, maar zod-ra <le eieren gaan stinken verwijd.eren de vogels de sfechte eieren en Ìeggen een vervolgbroed,. Ik vraag me
af of hi-er:van geen gebruik gemaakt zou kunnen wolden door b.v.
all-e nesten met zwavelwaterstof te bespuiten. Al-les stinkt d.an
en wel-licht verwijd.eren d.e vogels zel-f hun (goede) eieren d-an?
A1 l-een wo::dt d.an natuurlijk d.e eutrofieêring der vennen nog meer
in d.e hand gewerkt.
4
Ook werd-en in 1968 d.e eieri:n geschud. enf of aangepikt. Eieren
schud.den is zwaar en arbeidsintensief werk. Dat werd. d.us maar
één scizoen gedaa.n. Aangepikte ej-er:en wer:den iloor neeuwen direkt
verwi-jdc.rd- en vervangc:n d,oor een vervolgJ-egsel . Dus zond.er effect.
4 Onrust in d-u omé{evinE:
IrL 1968 en 1969 I iet men bij d-r: vennen cc-;rr of ¡neer bosarbeid.ers
ve:rr':cht¿n. Deze aanwezigheicl had v¡el- enig c'ff ect, maar
"u"(
door het optr.ed.en van vr,.i,l br.and.jes in die twee jaren (een pyromaan? ) , \,,,raldoor ied.ere bcschikbare kracht gebruikt moest word.en
voo-r suirv-,il-l-¿rnci: of blussì.n9, liep e.e.a. uit de hand.
'). Schietc'n ne I f -lobertbuks en jachtgewoer (hagel ) . Vooraf i.oo"
Men

lichtslroc,r'rnunitir"¡alen ze d-r: c(ir:ste tijd bang. Later gaven ze er
niets meålr'()nì. Ook y¿rn r'r:tji:s (wijnbeL:gpj-stool) cn lichtkogeì_s
zíjn zc,t ts Ìrachts iro¿ça-L opgewond.en. Een blijvencl cffect is echtel
nì-ct g,..¡su te- b,,r,'¡;illcn. Iìen plek wear een geschoten meeuw in het
r¡at e.r: l- i ¿lt , v¡o i:,i-b ¿4erne d en .
6. Onhanren van C,rde nÌeèuv,ren:
In 1968 en 1969 weldell een a.l.ntal docle meeur¡/en opgehangen. Er is
nooj-t grjzien d¡,.t j-n cle djr:i: cte: omgeving v¿rn zo tn cad.aver gebroed.
t'ierd-. Four:ager.'erj. en zwerunen cled-en ze echter wer vlakbi j. Hee ft
op d.urr d.uur zelcer niet het gelienste cffect.
Onhan¡ren v¡rn rrnke.l e rvitte temnexrnodel-1cn : van meeuwen 1972.
7
Evcnal-s dc' d-ocle ueeuwcn (pt. 6) r,rer.d-en deze mod.el-l-en aan stokken
of bomen opgeharrgen. T'v¡r;¡. model_len: 5 kleine en ) grote. Van de
kl-eine modellen r^¡e;r-d. ge::n t)rrkel,e invloed geconstateerd.. De grote
mod-cl-len waaiden v¿¿n dc: stokken en d.reven later ergens in d-e
vennen of lagen op een polletje. Zel-f heb ik niets bijzond.ers ge-

tr
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zien (was er in 1972 drie naal), maal d.e heer lJertz meend.e zeker
d.atd.emee].lwenopeerbied.ì-geafstandbleven.Hetzouwe]-lichtzin
proberen'Een
hebben d.eze mod.el-len in d.e komend.e jaren nog eens te
ongewenstebijkonstigheid-ishetfeitd.aterd.oorhetschurenvan
het nod.el J-angs het touw of d.e stok, d.uizerrd.en kleine bolletjes.
gebruik op grote
tempex losfaten en op het water gaan d.rijven.Sij
geval onschaar van d.eze mode11en, zou dit schad.etijk of in ied.er
gewenstkunnenzíjn.Inplaatsvantempexzouilenmodelfenvan
celluloid'ofper:splasticgebruiktkunnenworclen,waardoord.eze
mod.ellenstevigerword.enenzodanigopgehangenkunnenword.end'at
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hetdoord.ewind.Iijkta]sofeenvogeltrachtoptevliegen
(vlieger effect).
succes; enkeRoofvogq!¡¿.lieger (lgoe). Korte tijd had deze methode
le dagen. De gebruikelijke plastic roofvogelvliegers (HUhnerd-racfr'en)
zijn echter veel te kwetsbaar. llellicht zouden stoffen vliegers
in vogelnodel_ (".g. str:and.vliegels) wel succes hebben. IIeb d.aar
echter geen ervarlng mee '
In 1)6) werd-en takken over d-e nesten gelegd enf of zwarte draden
over d.e nesten of om de polle t.i es sespannen. Zonð'er resultaat!
d'e zw arte d.raOp d.e takken bouwclen de vogels nieuwe nesten' In
stierf' Er was
clen bleef eenmaal een meeuw verwaÏd hangen en
echter geen enkel-e andere meeur¿\¡ d'ie zich er iets van aan trok'
d'e golfjes
Een s¡iesefbol had geen effect (lgeÐ. I{et wa,ter en

spiegelen immers ook'
wijze v/aIen
11. Op d,e nesten y¡erd.en in 1969 klapnet,ì,es gezel. 0p d'eze
omtrek van zorn
weL enkele meeuwen te vangen, d'e kolonie of de
netje r'¡erd echter niet verlaten'
(lglz) was ook een misi rnidd i-n d kol
te van
12. Een

lukking.
1'.In1C)6)v¡erd'enpuntigestokiesind.enestenofopd'epolletjesgezel'.DedÍerenverwijclerdendestokjesofschovenenkelecentimeters op, zodat ze n?ast de stokjes kwamen te zitten'
kermat es gemaakt
14. Daa::op werden (in 1969 en 1970) een soort s1)]
de Polletjes geS. Deze ',^'erden oP de nesten of op
van nerts
plaatst. Doordat d-it goedkoop materiaaÌ is en d.e matjes tevoren
genakkelijk oP grote
op grote scha¿rf gemaakt kunnen worclent is dit
van tleze
schaal toe te passen. En met succes! Door het metaal
nevennatjes - zink, iiz,e:r - is er echter kans dat in d-e vennen
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werkingenoptred.en.Redenl\IaalomneneropadviesvarrhetR.I.N.
nevenwerkingen
Leersun van afgestapt is' In gevallen \^Iaar d'eze
kunnen z:-in'
geen rol spelen, zou het een goed'e afweermethod'e
Aand.eanderekantza]-hets]-echtsenke]-ewekengebruikenvan
Ze moeten dan
de matjes waa.r:schijnlijk niet schadeli-jk zijn'
echterwelnetzorgteruggezochtmoetenword-en,opd.atergeen
in het veld achterbliift'
15.Tn197oht:eftuìennoggeprobeerd.d.,@jss(nestp1aatsen)
en
af te m¿ra ien - of steketr. Dit is echter te arbeidsintensief
not'ilijk irl d-c praktijk d-rrol te voetc:n'
d'ie well-icht
16. In 19-(O we:r'd- i:en """- (1) uitgezet' in dc hoop d'at
enigeinvfoecltengot'd.ezollkurrnenhebben.Erisvan.ditdier
wef
echtc' nooit fìeer ic,ts veL:nomen, al heb 1k larrgs ae Bid¡re
eertsvossen-uitvlcrrpsclengevonden'Opgenerktd'ientdatinl9l'2

op de
een bunzi ng in d,e kol<¡nic wer.d, gezi-en. van enige invloed
nelstcn ui:rd- ccÌrter niets bemerkt '
i',ci z.g. trgrc.ene cenheid" d"e angstkreet van
1-l . Tensl-ottt, weI'tl .n.v.
na 2 d'agen waren
mecuuen riil¿1e' zi-'nclen. llcl:st met rt:sul-taat t maar
11

ze er ¿tI aan

ge

wend'

meeuwen te creeëren
om in Ìiet Írt:.:uwenvcl't lfr{)cL' l-Lai stÍuimte vool cie
voorgesteltL
wrri:'d (na r.l!tl.t'-lr:,J ¡iLt',1; clt: ÌLcr:cn -Braalcsna en Spons:eLee)
Achterri ct:,Ir r¡lotir:Sr in het \¡tin-bc l-c¿1gon. Dit is niet geschied,-Ú'

'\'íel nodig
af b,',;1"-r:l:cït, utisllc:hi ün 1'/i.r.l goecl , r'rant het is m' i ' beslist
dc gch;ic nceuwc.nbevo L,'r,ing ÌiieL: drastisch omlaag te brengc'n'
Velsif t j ¡icrt v¿rrr ¿., 1t''5r:.i l-; c:n de r:ad-avcrs in dc kol-onie laten lig2
gen.InTer:.:-ht:cft,ci¡.i18e--rrresultera't"1eh'Lrl'zetrokkenerzich
s vít rL ¡t:r ri .
ni
"'t
7
) ¡\-r. p hr-r.chlo-r'afose,ccnsìa.aprnidd'lJ-rd¿rtv¿uaktegenmussenwerdgebluikt.
t¡/c't'lien ¡it,, t -rlrl o f v'rJ prl-s ne b med.ev;erking van valkeniers. De heer
4
Van Nie is ìl-i t:llto'.'r (:ìilnÍ!äÍtI lnce Seweest '
al.) . Ðc gc.raa.tr., t c cieli-'n
en d-oor kalkcie ren en/of DlngDo
v'.,r'v¿J
1 v..*V.l i oc
v p

I

6.

.

of d-umny Achtcraf well-icht goed
met een opgezette
d.a..b het ni.ct gebi,ur:,1 is" gezien onze ervaringen
juist
zwal-l,e k.¿rt op dc r.u.r Lnisbelt IJsseloord". De meeuwen k]¡IAmen
op de uu.rnrn.y a.f - hoi; Langer hoc mecr - om er tegen te schefd-en'

Nee i'.1 e fên

vir-n r-,.,'u vQssenvcl-
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Je

zow ze

op d.ie manier wellicht naar een toegestane plaats kun-

nen lokken?
Kooien met sevanAen vosel-s o p verschil-l-end.e plaatsen in de kol-onie neerzetten.
. AIs je echter ziet
I1 .,+ ES
fbr
d-e "vetb en'r venne
hoe snel zufke brand-plekken zich herstellen en het gras weer opnieuw opkonit, is d.eze maatregel- zinloos. Temeer daar het nogal arbeid.sintensief f s eln erg gebonden aan het weer'

7
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nesten, resp. PolJ-et j es behangen m et starex of Cryld.é.
10. De eieren d.ichtspuiten net haarlak of Íets dergelijks of bespuiten met creoline of -lYso1.
11. Met het vorige punt komen Îf./e tevens op een systeem d.at in Amerika
gebruikt is: men bespoot hier met groot succes de ei el'en en
nesten met een mengsel van ol-ie en formaline. (Zie Drury, w.H. en
J.C.T. Nlsbet, 1969: "Strategy of management o,f a natural population¡th¡.: herring gull in New Englandt' - Proc.World Conf 'Bird'
Hazardito Aircròft - sept. 1969 - Kingston-Ont' 441-554 en
Kad.lec, J.A. + ll.H. Dru¡y, 1968 - Structure of the New Eng]and'
Herring guJ-]. popuration - EcoJ-ogy, vol . 49, 1968 t 64+'-676)' In
di-t laatste artikel o.a. op p. 649, trIle developed a systen of
spraying grrll eggs wi.bh a n ure of high grad.e-oil- and formald.elyd.eoil- to suffocate the einbryo and forrnald.elyd.e to prevent rotting
and bursting the i)ggs 'r . Nergens echte.r iets over d.e sterkte der
forrnaline of d.e verhouding oJ-ie-formafine. Dit schijnt afleen
vastgelegd. (p-O+Z) in een niet gepubliceerd rapport van d.e U.S.
Fish and. hrildiife uervice ín 1944.
Het J-ijkt ne echter onjuist om in een natuurreservaat met formaIine te spulten; dc microflola gaat d.an ten gronde. Ook ol-ie zou
wellicht een ongewenst vlies op het water geven. Er werd' geopperdd.e olie ¿oor "uitvloeierrr te vervangen. Daar zulke uitvloeiers
echter o.a. op basis van petrolerrmaethet ziin, is ook d.ít in ons
geval onbruikba¿lr.
lZ. Volgens Kloosterman, bcwaker van d.e llatertse vennen zou ook een
goed_ systeeu zijn orn gjn hop.g ("uit het asiel, een dier dat
toch dood noet !!") in een hok en aan een lange l-ooplijn nid'd.en
in cte kol-onie te zetten. Door d.e onrust zoud.en ze wegtrekken (of
zj-ch verplaatsen? BS ) .
9
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ook helpen: a1s er
1r. Volgens Wertz, bewaker van d'e Kampina zou

|snachtseenzwarenachtvorstverwachtwordt,indekolonieof
n.7' e trekken dan
boven d-e wind' I s nachts au tobanden ve
dan echter wel een
weg en de eieren koefen teveel af' Je krijgt
14o

vervolg broed.sel.
A}srnaatregelomietsovcrd'etrekdezermeeuvJentewetentekoeens a1le
men, werd net het ringstation Tilburg afgesproken
jongen te r"ingen. Di'b is echter nooit gebeurd''

te vermind'eren zíin'
sanerivattend moet m.i. een meeuwenbroed.popuratie
d.oor

¡

1. Veranderingen in d'e waterstand'
twee maal
2. Het op grote schaal' maëLT volgens plan systenatisch
ongewenst zijn.
IaPr--II v¿rn d'e ej.eien in d.e vennen }¡ã,ar de meeuwen
effectieDit is het meest arbeidsintensief - maar m.i. ook meeste
ve nid.de1.
tenpex' cellulold of
1. Eet ophangien van grote meeuwen d'urunyrs van
pèT* - rr;sP. gietkuns'Lh¿urs
llaar dlt moge4. Eet gebruik van nebje:: van nertsgaas in terreinen
l.i

jk is.

)

¡ii

)

i
!

,{
I

formaline en
?. Het bespuiten van d'e eieren met een mengsel van
olie, in terreitlen w¡iå5 d.eze beid'c nid'd'elen niet veel schad.e
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