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1 Inleiding 
 

1.1 Aanleiding voor het onderzoek 
 

1.1.1 Luchthavens en vogels 
 
Luchthavens en hun omgeving zijn aantrekkelijk voor vogels, om verschillende redenen:  

 Ze vallen van zeer ver op voor vogels, want het zijn opvallende open ruimtes of ‘groenpolen’ 
aan de rand van een (groot)stad.  

 Het zijn interessante foerageerplaatsen. Grote, kortgrazige graslanden maken dat prooien 
(zoals wormen, insecten, kleine knaagdieren,…) makkelijk te vinden zijn, wat luchthavens 
interessant maakt voor soorten die op het zicht foerageren, zoals Kieviten, Spreeuwen, 
Torenvalken,…en ook meeuwen. 

 Bovendien vindt er weinig verstoring plaats. Vliegtuigen worden immers door vogels niet 
noodzakelijk als een bedreiging aanzien en worden niet gemeden. 

 
Op basis van de waarnemingen van de Bird Control Unit (BCU) lijkt het erop dat Brussels Airport als 
foerageerplaats niet bijzonder sterk in trek is bij meeuwen, al vormen ze opvallend, vrij grote en 
daardoor zelfs moeilijk te mijden objecten in het landschap.  
Meeuwen zijn sterk geneigd om waterlopen en andere gidsende landschapselementen te volgen, 
rivierdalen genieten daarbij hoge voorkeur omdat zij ook in volle duister zichtbaar blijven door het 
licht-weerkaatsende water. Dit wordt bv. dagelijks vastgesteld in de Beneden Netevallei tussen Lier en 
Duffel, waar meeuwen steevast Nete en de opeenvolgende AWW-bekkens als leidraad gebruiken 
tijdens de slaaptrek van de Netevallei naar de slaapplaats. Die vindt voor een groot deel in het duister 
plaats (pers. gegevens Gerald Driessens). 
 

1.1.2 Vraag voor onderzoek 
 
Vliegende vogels kunnen voor gevaar zorgen rond luchthavens aangezien ze de meest voorkomende 
oorzaak zijn van birdstrikes. Er wordt in heel Europa veel aandacht besteed aan vogels die zich langs 
en rond luchthavens verplaatsen. Op dat vlak worden ook in Zaventem al heel wat maatregelen 
uitgevoerd: zo wordt de vogeltrek in vooral het najaar opgevolgd door middel van radarbeelden. De 
maaihoogte op de luchthaven werd aangepast zodat het minder uitnodigend is voor foeragerende 
Spreeuwen Sturnus vulgaris en Kieviten Vanellus vanellus, etc.… 
 
Volgens de studie van Rooseleer uit 1979 waren meeuwen in die tijd verantwoordelijk voor 53% van 
de birdstrikes, gevolgd door de Kievit met 12%. Een recentere Britse studie (Gosler & Kenward 1995) 
wees op een betrokkenheid van meeuwen in 40% van de vastgestelde airstrikes. Vanuit de Bird Control 
Unit (BCU) wenst men informatie over meeuwen in de omgeving van Brussels Airport.  
 
Een Brits aanbevelingsrapport (“Bird Strike Risk assessment report 2015”) geeft aan:  

“ The off-airfield monitoring programme should gather data on the breeding and feeding 
patterns of gulls.” 

Met off-airfield wordt een cirkelvormige zone met straal van 13 km rond de luchthaven bedoeld. Ook 
uit Rooseleer (1979) leren we dat de hoogte tussen 0 en 80 meter en de vliegsnelheid tussen 180 en 
280 km/h het meest cruciaal waren, dus de landings- en stijgingsfase van het vliegtuig in de 
onmiddellijke omgeving van de luchthaven. 
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De vraag is gesteld of Natuurpunt Studie kan helpen binnen deze zone de vliegbewegingen, foerageer- 
en slaaptrek van meeuwen in kaart te brengen. Eveneens is belangrijk dat er daarnaast in het rapport 
ook wordt aangegeven welke aantrekkingspolen hiervoor als oorzaak kunnen aangewezen worden en 
dat er (in de mate van het mogelijke) voorstellen worden geformuleerd om acties te nemen naar deze 
aantrekkingspolen indien het rapport uitwijst dat deze een probleem vormen voor de luchthaven. 

 
Natuurpunt Studie is onder meer volgende zaken nagegaan: 
 

1) Wat is het aantal broedgevallen van meeuwen binnen 13 km van de luchthaven ? 
 

2) Wat zijn de foerageerbewegingen binnen de 13 km zone van meeuwen die broeden buiten 
die zone ? 

 
3) zoveel mogelijk vliegbewegingen buiten het broedseizoen in kaart brengen, op voorhand al 

wetende dat foerageer- en slaaptrek buiten het broedseizoen (dus periode augustus – 
februari) het voornaamste aspect zullen zijn van passage van meeuwen rond en boven de 
luchthaven. 

 
 
Om de vragen van luik 3 te beantwoorden, werden in de winter 2016-2017 meeuwentellingen 
georganiseerd door Natuurpunt Studie. Het doel was om inzichten te krijgen op de bewegingen van 
meeuwen op en rond de luchthaven, in een straal van 13 km rond de luchthaven (zie Figuur 1). Omdat 
meeuwen grote afstanden afleggen en omdat ze vaak gebruik maken van slaapplaatsen op veel grotere 
afstanden dan de voorgestelde buffer, hebben we de dataset uitgebreid tot de zone aan de verder 
gelegen slaapplaatsen (voor de wintergegevens) en de dichtstbij gelegen broedplaatsen (voor de 
zomergegevens) (zie Figuur 2). 
 
 
 

    
Figuur 1: De Off-Airfieldzone met een straal van 13 km rond de luchthaven. 
Figuur 2: De ruimere, rechthoekige zone waaruit de gegevens van broed- en slaaplocaties besproken werden. 
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1.2 Doelstellingen van het onderzoek 
 
De doelen die werden vooropgesteld bij de meeuwentellingen, zijn het zo nauwkeurig mogelijk 
bepalen van: 

 slaapplaatsen 

 voorverzamelplaatsen 

 bewegingscorridors 

 foerageerplaatsen 
 
Het blijft daarbij vooral een uitdaging om (ook in de toekomst) in te schatten wat meeuwen aanzet om 
bepaalde routes te volgen en welke regelmaat ze hebben in het gebruik van bepaalde routes, 
foerageer- of slaapplaatsen. 
De aanwezigheid en de verplaatsingen van meeuwen in de zomer verschillen volledig van de winterse 
patronen. Dat wordt in voorliggend rapport weergegeven aan de hand van archiefgegevens. Dat was 
alleen mogelijk omdat verschillende vrijwilligers, die bij voorliggend project voor de wintertellingen 
werden ingeschakeld, spontaan ook in de zomer meeuwen opvolgen, tellen en invoeren in onze 
databank www.waarnemingen.be. 
Niet alle vogels kunnen middels enkele tellingen in kaart worden gebracht: daarvoor moeten ze 
enigszins voorspelbaar zijn en slaaptrek lijkt daar een zeker potentieel te bieden. Door middel van 
simultane of systematische tellingen werd door ons getracht inzichten te verwerven over de 
bewegingen van meeuwen, hun interacties, pleisterplaatsen, en wordt een poging gedaan om de 
voorspelbaarheid daarvan in te schatten. 
 
 

  

http://www.waarnemingen.be/
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2 Methodiek 
 

2.1 Eerder onderzoek 
 
Een eerdere studie met betrekking tot meeuwen op Brussels Airport dateert al van lang geleden 
(Rooseleer 1979). Die kan bezwaarlijk nog gebruikt worden om de vragen die nu voorliggen, op te 
lossen, maar ze biedt wel interessant vergelijkingsmateriaal (zie ook 6.2.1. en 6.2.2.). 
 
Toch zijn er recente studies die concentraties van vliegende vogels voor andere doeleinden in kaart 
hebben gebracht, zoals de risico-atlas van het INBO, een beslissingsondersteunend onderzoek die de 
risicozones van vliegende vogels in kaart brengt met het oog op potentiële locaties voor windturbines 
(Everaert et al. 2011). Daarbij werd niet specifiek geconcentreerd op meeuwen, maar op alle 
vliegbewegingen van vogels, dus ook die van andere soorten tijdens voor- en najaarstrek (zie Figuur 
3). Daaruit wordt meteen duidelijk dat bepaalde delen van het totale onderzoeksgebied zich in de zone 
‘risico’ tot ‘groot risico’ bevindt. Dat is logisch, want zowat alle vogels volgen landschapselementen, 
en in het bijzonder de waterlopen. 
 
 

 
Figuur 3: Totaalkaart risicoatlas vogels-windturbines op hok-niveau (UTM 500 op 500m) (uit Everaert et al. 2011) 

 
 
Zowel de luchthaven, het landbouwgebied en de bebouwde kernen zijn sindsdien sterk veranderd. 
Ook het aanbod aan slaapplaatsen is op die 40 jaar sterk veranderd en meeuwen hebben zoals 
verwacht een behoorlijk verschillend patroon ontwikkeld. 
 
De grote uitdaging is dus om nieuwe inzichten trachten te verwerven. Daarvoor zijn herhaalde 
inspanningen nodig om bevestiging te zien in de vliegpatronen tijdens meerdere jaren.  
 
Met de huidige ervaringen, tellingen en data hebben we al een sterk vermoeden dat de vliegpatronen 
van de verschillende meeuwensoorten sterk kunnen verschillen binnen één winter, zelfs van dag tot 
dag. Het is sowieso aangewezen om het telproject in meerdere, al dan niet opeenvolgende jaren (en 
vooral winters) te herhalen om een vergelijking mogelijk te maken tussen gedragingen en gewoontes 
over verschillende jaren heen, of tussen zachte en strenge winters. Zo kan duidelijk worden of er, naast 
de te verwachten variatie (de verschillen tussen de jaren), wél vaste patronen blijken.  
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2.2 Tellingen met vrijwilligers 
 
Voor de uitvoering van het veldwerk konden we rekenen op vrijwilligers van 4 vogel- of 
studiewerkgroepen die binnen het afgebakende werkgebied gelegen zijn:  

 Afdeling Bos van Aa: aan de westrand van het gebied, 

 afdeling Noord-West-Brabant: gelegen aan de westrand van de luchthaven; hier situeren zich 
de hoogste aantallen meeuwen, 

 afdeling Boortmeerbeek: langs de noord- en noordoostrand van het studiegebied, 

 Dijleland: in de zuidwesthoek van het studiegebied 
 
De tellers die de tellingen voor dit project hebben uitgevoerd zijn: 
Maurice Segers, Pascal La Haye, Francis Wyns, Erik Toorman, Kelle Moreau en Steven D’Hont.  
 
De betrokken vrijwilligers hebben voldoende ervaring met het herkennen en tellen van meeuwen. 
Daarbij hoort uiteraard de kanttekening dat verplaatsingen van meeuwen ’s morgens al beginnen voor 
het eerste daglicht, en ’s avonds doorgaan tot ver in het duister. In sommige gevallen zijn daarom ook 
gegevens opgenomen onder de noemer van ‘Meeuw onbekend’. In het duister is het nl. niet altijd 
mogelijk om uit te maken of het om enerzijds Zilver- of Kleine Mantelmeeuw gaat, of anderzijds om 
Stormmeeuw of –Kokmeeuw. 
 
 

2.3 Duiding bij de verzamelde gegevens 
 
De gegevens die in dit rapport werden verwerkt, werden als volgt verzameld. 
Belangrijk is dat de zomergegevens voor de start van dit telproject werden verzameld. Ze stammen 
volledig uit de beschikbare databank (waarnemingen.be) van Natuurpunt. Niettemin worden de 
gebieden geteld door voornamelijk de vrijwilligers die uit gewoonte meeuwen opvolgen, en die later 
ook werden ingeschakeld voor de projectmatige wintertellingen. 
 
De wintergegevens werden voor het grootste deel wél projectmatig verzameld. Dat wil zeggen dat er 
verschillende simultaantellingen werden georganiseerd en dat ook de losse tellingen doelbewust 
werden ingepland en onderling afgesproken. Meer duiding over de teldata volgt hieronder. 
Om de tellingen enigszins vergelijkbaar te houden werd met een vaste groep tellers gewerkt over het 
telseizoen. Het feit dat de betrokken tellers sterke interesse hebben in meeuwen en hun ervaringen 
deelden, werkte in de hand dat er een tijdelijk ‘forum’ ontstond waarin ideeën en theorieën werden 
uitgewisseld en bediscussieerd, wat zeker interessante inzichten opleverde en nieuwe vragen opriep. 
Naast de gegevens uit deze tellingen, werden ook gevalideerde losse waarnemingen van andere tellers 
uit het online natuurdataportaal www.waarnemingen.be verwerkt. 
 

2.4 Kaartmateriaal 
 
Alle verzamelde data werden op kaart gevisualiseerd. Deze kaarten worden apart aangeleverd. 
 
De kaarten tonen alle gegevens van 2013-2017 en maken het mogelijk om zowel de pleisterplaatsen, 
de voorverzamelplaatsen en/of slaapplaatsen alsook alle verplaatsingen (incl. vastgestelde 
vliegrichtingen) apart te bekijken. 
 
De gegevens van het zomerhalfjaar (mei tot en met september) en het winterhalfjaar (oktober tot en 
met april) werden op een aparte kaart geplot. Deze kaarten omvatten zowel de voor het project 
afgebakende straal van 13 km, als de door ons aangeboden uitbreiding.    
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2.5 Grafieken 
 
Waar relevant werden grafieken toegevoegd die: 
• een beter inzicht geven op de toe- of afname van een soort over verschillende jaren. 
• veranderingen in aantallen over de seizoenen binnen één jaar weergeven van de verschillende 

meeuwensoorten. Die kunnen immers aanzienlijk verschillen naargelang de soort. 
 
Het maandverloop van meeuwen is uiteraard niet elk jaar hetzelfde. De weergegeven grafieken geven 
echter een beeld van de globale periode maar de grafieken uit waarnemingen.be werden niet 
gecorrigeerd (tenzij anders vermeld). Zo werden dubbelgegevens niet uitgefilterd. 
 
Sommige factoren kunnen op korte termijn een grote invloed uitoefenen op de aanwezigheid van 
aantallen in een studiegebied. Waar mogelijk geven we hierover (al dan niet per soort) duiding in 
onderstaande besprekingen. 
 
 

2.6 Herkomst van meeuwen 
 
Om onder andere de broedbiologie van meeuwen te bestuderen en hun verspreiding en 
verplaatsingen in kaart te brengen, bestaan in diverse Europese landen kleurringprojecten, waarbij 
vogels naast een officiële ring van een kleurring worden voorzien. 
 
Elke kleurring heeft een unieke combinatie van kleur en inscriptie, die door waarnemers afgelezen kan 
worden. In 2017 alléén al, werden door Maurice Segers langs het kanaal tussen Brussel en Vilvoorde 
en in Hofstade minstens 142 gekleurringde meeuwen afgelezen. De verdeling per soort is als volgt: 65 
Zilvermeeuwen, 56 Kleine Mantelmeeuwen, 12 Kokmeeuwen, 8 Pontische meeuwen en 1 
Geelpootmeeuw. 
 
Daarnaast werden in Nederland en België enkele tientallen Kleine Mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen 
voorzien van een satellietzender. De resultaten hiervan zijn online raadpleegbaar. 
 
Zowel de gegevens van de gekleurringde als van de gezenderde vogels als de links naar resultaten van 
zenderprojecten worden vermeld onder de respectievelijke soorten. 
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3 Resultaten zomertellingen 
 
De zomertellingen omvatten (archief)data uit de maanden mei tot en met september.  
Hierbij willen we benadrukken dat het afbakenen van de datagrenzen tussen winter- en 
zomergegevens een kunstmatige grens is, die niet noodzakelijk voor alle soorten eenzelfde ecologische 
betekenis weergeeft. Zo arriveren Zwartkopmeeuwen (die zuidelijker overwinteren) reeds in maart 
terug in Vlaanderen en een deel van de data valt hier dus onder de wintergegevens, terwijl we over 
een uitgesproken voorjaars- of zomersoort spreken. 
Anderzijds zijn er uitgesproken wintersoorten die ook in kleinere aantallen in de zomer opduiken of 
gewoon het jaarrond aanwezig blijven. 
 
 

3.1 Beschikbare gegevens 
 
We beschikken over een 100-tal gegevens van de tellers die ook de wintertellingen uitvoerden. 
Daarbovenop liggen 1475 gegevens voor afkomstig van andere waarnemers. In totaal telt de lijst van 
zomerwaarnemingen 1568 uit de 13 km. straal en 18.314 gegevens uit het volledige gebied. 
Deze data geven ons een redelijk zicht op de spreiding van ‘zomermeeuwen’ in het onderzoeksgebied. 
Foeragerende meeuwen zijn immers van ver zichtbaar en worden relatief gemakkelijk gelokaliseerd 
en geteld. 
De zomergegevens werden verricht nog voor de monitoringsopdracht werd gegeven. Dat maakt dat 
de tellingen niet gecoördineerd of simultaan werden uitgevoerd. In sommige gevallen duidt het aantal 
“1 ex.” op de aanwezigheid van de soort in het gebied en werd het werkelijke aantal niet geteld of 
geschat. Wanneer een concreet cijfer wordt weergegeven in de kolom ‘Aantal’, gaat het uiteraard wél 
om een exacte telling. 
 
 

3.2 Waar bevinden zich de belangrijkste zomerconcentraties? 
 

3.2.1 Locaties met pleisterende of foeragerende meeuwen 
 
Figuur 4 toont een algemene overzichtskaart met het voorkomen van pleisterende of foeragerende 
meeuwen in de zomerperiode, van 1 april tot en met 30 september.  
Witte bollen geven pleisterende vogel weer. De grootte van de bollen geeft de groepsgrootte weer in 
4 categorieën: (1) van 1 tot en met 100, (2) van 101 tot en met 500, (3) van 501 tot en met 1200, (4) 
van 1201 tot en met 2500 en (5) 2501 tot en met 3400. 
De oranje vijfhoeken geven overvliegende vogels weer zonder aanduiding van vliegrichting. De oranje 
pijlen overvliegende vogels mét vliegrichting: N, NO, O, ZO, Z, ZW, W en NW, ook voor de overvliegende 
vogels werden dezelfde 4 categorieën gerespecteerd als hierboven vermeld. 
 
Binnen de door Brussels Airport vooropgestelde 13 km straal speelt het kanaal Brussel-Schelde en de 
Afleidingsvaart van de Zenne in het zomerhalfjaar een cruciale rol voor pleisterende meeuwen. Zowat 
langs heel het kanaal worden regelmatig meeuwen waargenomen. Het kanaal fungeert ook als 
belangrijkste ‘begeleidende as’ bij verplaatsingen. Het kanaal Leuven-Dijle en de Dijle zelf hebben in 
de zomer een minder belangrijke functie dan de twee eerstgenoemde. 
De belangrijkste pleisterende concentraties meeuwen worden aangetroffen ten westen van de 
luchthaven, dus op de ZW-NO-as van Brussel naar Mechelen. 
Aan de oostzijde, op zo’n 10 tot 13 km van de luchthaven, vormt de Dijlevallei een tweede 
veelgebruikte ZW-NO-as tussen Waals-Brabant en Leuven. 
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Figuur 4: Overzichtskaart van de zomergegevens uit de periode 2013-2017, met telkens alle gegevens van meeuwen van 1 april tot en met 30 september. 
Witte cirkels geven pleisterende vogels weer, oranje de overvliegende, al dan niet met vliegrichting.    
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Figuur 5: De groene ZW-NO georiënteerde zones geven de belangrijkste pleisterplaatsen aan in het studiegebied. 

De pleisterplaats Dorenveld in de oranje cirkel ligt op slechts 1,5 km van de luchthaven en is de meest precaire pleisterplaats.   
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De meest precaire zomerpleisterplaats in de buurt van Brussels Airport is wellicht het Dorenveld 
tussen Steenokkerzeel en Erps-Kwerps (zie Fig. 5). De dichtheden blijven hier echter relatief laag 
met tot maximaal 600 Kokmeeuwen (gemiddeld 75 indien aanwezig), tot 63 Kleine 
Mantelmeeuwen (gemiddeld 10 indien aanwezig), en tot 6 Zilvermeeuwen (gemiddeld 3 indien 
aanwezig) (data van 2013-2017). 
 

 
Figuur 6 (links) toont de belangrijkste pleisterplaatsen in 
de Brusselse Kanaalzone en Vilvoorde. Deze worden in 
de winter steevast gebruikt door zowat alle verderop in 
dit rapport besproken soorten. 
 
De aantallen in de zomermaanden zijn laag en er wordt 
vermoedelijk vooral overnacht in de buurt, of alvast veel 
meer dan in de winterperiode. 
 
De grote winterslaapplaatsen (zoals de belangrijkste op 
AWW Eeckhoven in Duffel/Rumst in de Beneden 
Netevallei) worden in de zomer niet gebruikt. Er worden 
dan hooguit enkele meeuwen per dag waargenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6: Belangrijkste zomerpleisterplaatsen van meeuwen 
in de Kanaalzone van Brussel tot Vilvoorde 

 
 
 
 
 

 

3.2.2 Vliegroutes 
 
In de zomer impliceert de aanwezigheid van lagere aantallen meeuwen (dan in de winter) uiteraard 
ook minder gerichte vliegbewegingen. Toch zien we bepaalde patronen. 
 
De Brusselse kanaalzone creëert een duidelijke ZW-NO vliegroute, die dus voornamelijk ten westen 
van het luchthavencomplex plaatsvindt. In de westrand van Brussel zien we redelijk wat beweging van 
meeuwen in de zomermaanden (zie Fig. 7). De vogels die gaan foerageren in de gebieden ‘omgeving 
Beverbos’ in Strombeek-Bever en ‘omgeving Laarbeekbos’ bij Jette, vertonen frequente 
verplaatsingen. Dit wijst er waarschijnlijk op dat deze vogels niet ter plaatse overnachten, maar 
vermoedelijk in de kanaalzone, zoals op het kanaaldok in Vilvoorde.   
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Figuur 7: De meeuwen in de westrand van Brussel, dus weg van de kanaalzone, vertonen eveneens een ZW-NO gerichte vliegrichting. 
Vermoedelijk vliegen zij over Grimbergen naar Vilvoorde om te overnachten. 
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3.3 Soortbesprekingen 
 

3.3.1 Soorten die in grote tot vrij grote aantallen voorkomen 
 
3.3.1.1 Kokmeeuw  Chroicocephalus ridibundus 

 
In de zomerperiode is de Kokmeeuw veruit de meest algemene soort en zowat de enige die in hogere 
aantallen wordt aangetroffen. Het is ook de enige die in het projectgebied tot broeden komt. 
Over de hele dataset van 5 jaar werden de hoogste aantallen geteld op Zeilvijver De Bocht in Heindonk 
bij Willebroek (tot 3100 en 3400 ex.), Neerpede in Anderlecht (800 en 1200 ex.), het Groot Broek in 
Sint-Agatha-Rode (600 en 725 ex.) en het pas ontwikkelde GGG Zennegat (‘Gereduceerd 
getijdengebied’) in Mechelen met 600 ex.  
Belangrijk is hier dat de opgesomde aantallen uitzonderlijke tellingen waren, ook voor die gebieden 
zelf. Alle andere van de meer dan 18.300 gegevens uit de periode 2013-2017 uit de totale regio tonen 
cijfers lager dan 500 ex. (99,9%). 17.937 gegevens of 98% van het totaal aantal zomergegevens geeft 
aantallen lager dan 100 ex. 
 
Vestiging van nieuwe broedkolonies 
De kokmeeuw is de enige soort die broedvogel is binnen het onderzochte gebied. In het projectgebied 
bevinden zich momenteel evenwel geen grote broedkolonies en het ligt ook niet binnen de 
verwachting of er zijn geen aanwijzingen dat er in de nabije toekomst in grote aantallen in de 
onmiddellijke omgeving van de luchthaven zal worden gebroed. 
 
In 2017 was er in het Bos van Aa bij Zemst voor het eerst melding van nestbouw door 1 paar 
Kokmeeuwen. Nestbouw vond plaats op de pas aangebrachte Visdiefvlotjes maar na aankomst van de 
Visdieven werden ze door deze laatste verjaagd toen die territoriaal werden (Bron: Koen Selleslagh – 
Vogelwerkgroep Bos van Aa). Het gebeurt wel vaker dat Kokmeeuwen zich trachten te vestigen in de 
buurt van Visdieven, waar ze profiteren van diens vastberadenheid om predatoren te verjagen. Maar 
de agressiviteit van de sterns keert zich vaak ook tegen de Kokmeeuwen. 
 
Net ten noorden van de 13 km buffer, maar binnen de door Natuurpunt toegevoegde zone, broedden 
in 2017 Kokmeeuwen op 2 van de 3 nestvlotjes voor Visdieven op de Kleiputten van Terhagen in Rumst. 
Het ging om broedpogingen, er kwamen geen jongen groot. Het is moeilijk om in te schatten of deze 
locatie zich leent voor een grotere kolonie (Bron: Erik De Keersmaecker - Vogelwerkgroep 
Rupelstreek). Klassiek is dat Kokmeeuwen broedpogingen ondernemen daar waar Visdieven zich 
vestigen.  
 
Iets verder, op het Noordelijk Eiland in Wintam (Bornem) (23 km van de luchthaven) wordt sinds 2014 
gebroed op een takkenhoop die werd aangelegd voor Lepelaars. Daarop broeden nu een 25-tal paren. 
Nadien werd ook op de nestvlotjes voor Visdieven en in het wilgenstruweel gebroed. In 2017 ging het 
om een totaal van 60 broedparen. De verwachting is wel dat de eventuele vestiging van een kolonie 
Lepelaars (de soort is hier nu langdurig aanwezig in het broedseizoen) beslag zal leggen op een deel 
van de broedplaatsen die nu door Kokmeeuwen worden bezet (Bron: Erik De Keersmaecker – 
Vogelwerkgroep Rupelstreek).  
 
Een claim van een paar Kokmeeuwen op nest in de Doode Bemde in Neerijse in 2015 berust op een 
foute interpretatie: hier ging het om Kokmeeuwen die overdag vaak zaten te slapen op een 
Meerkoetennest (Bron: Natuurstudiewerkgroep Dijlevallei). 
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Het voor Lepelaars ingerichte takkeneiland op het Noordelijk eiland in Wintam, waarop thans een 25-tal paartjes 
Kokmeeuwen tot broeden komen (foto: Erik de Keersmaecker) 

 
De dichtstbijzijnde grotere kolonies situeren zich in het Molsbroek in Lokeren op ca 40 km (in 2017 
naar schatting nog 800 tot 1200, komende van 3000 paren in 1996!) (bron: Joris Everaert, 
Vogelwerkgroep Durmevallei), in het Vinne in Zoutleeuw, 44 km verwijderd van de luchthaven (de 
laatste jaren naar schatting 2000 tot 3000, broedparen, komende van 5000 tot 6000 in 2007) (Bron: 
Philippe Smets - Vogelwerkgroep Oost-Brabant), en op Drijdijk in Verrebroek op ca 45 km (184 
broedparen in 2016) (Bron: waarnemingen.be). Broedvogels foerageren bij voorkeur dicht bij de 
broedplaats, maar grote afstanden worden niet geschuwd. In het verleden dook een Kokmeeuw van 
Het Molsbroek in Lokeren tijdens het broedseizoen op in Lier. We zien dus wel hoe kleine kolonies of 
losse paartjes zich proberen te vestigen op nieuwe locaties maar doorgaans met weinig succes. 
 
Ook in de jaren ’70 waren er vooral kleine broedkolonies in de Kempen en in het projectgebied ook 
één in Tienen. Er kwam daarna een geleidelijke toename en de kolonies werden groter. Zo telde 
Snepkensvijver In de jaren ’50 nog 950 tot 1100 paren, in 1960 waren hier al 13.000 broedkoppels 
aanwezig en zelfs 25.500 in 1970. Veel broedkolonies verdwenen destijds door drooglegging en 
eierroof (Rooseleer 1979). Daarna kwam er een heropleving met nieuwe kolonies, o.a. door de 
ontwikkeling van de havengebieden in Antwerpen, Zeebrugge en Oostende maar sinds de jaren ’90 is 
de trend alleen maar bergaf gegaan.  
 
De doorgaans lage zomeraantallen in het gebied in combinatie met de achteruitgang van de soort in 
West- en Noord-Europa maken een toename van Kokmeeuwen in de nabije toekomst onwaarschijnlijk.   
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3.3.1.2 Zwartkopmeeuw  Larus melanocephalus 

 
Deze soort neemt de tweede plaats in op vlak van zomeraantallen. De enige concentraties werden 
eind juni 2017 in het nieuw ontwikkelde GGG (‘Gereduceerd getijdengebied’) Zennegat in Mechelen 
vastgesteld. Het ging om aantallen die opliepen tot 612 individuen. Op diverse andere locaties werden 
lagere aantallen vastgesteld (tot enkele tientallen). 
 

 
Zwartkopmeeuwen Larus melanocephalus verzamelen in het voorjaar klassiek in de maand maart, Beneden 
Netevallei Lier, 28 maart 2014 (foto: Gerald Driessens). 

 
Zwartkopmeeuwen broeden vooral in het Antwerpse havengebied. Afhankelijk van de locatie van de 
broedkolonies (Antwerpse Linker-of Rechteroever van de Schelde) wordt als foerageergebieden 
gekozen voor respectievelijk de omgeving van Kontich tot Mechelen, of oostelijker tussen Borsbeek en 
Heist-op-den-Berg. 
 
In deze gebieden worden Zwartkopmeeuwen aangetroffen tussen begin april en 10 juli, eerder 
uitzonderlijk (of in zeer kleine aantallen) ervoor of erna. De aantallen fluctueren sterk van jaar tot jaar 
en zelfs binnen één broedseizoen. Zo is vastgesteld dat Zwartkopmeeuwen die hier in mei verblijven, 
in juni of juli nog elders in Europa kunnen opduiken (bv. in Hongarije) opduiken, of omgekeerd. 
De aantallen kunnen in het voorjaar oplopen tot meer dan 100 ex. Dat gebeurt wellicht vooral in natte 
jaren, wanneer het laattijdig omploegen van akkers samenvalt met de trek- en zwerfbewegingen van 
de soort. 
 
In 2016 vond op het Noordelijk Eiland in Wintam voor de eerste maal een broedgeval plaats van een 
solitair paartje Zwartkopmeeuwen, tussen de Kokmeeuwen op het takkeneiland van de Lepelaars. In 
2017 werd er niet meer gebroed (Bron: Erik De Keersmaecker – Vogelwerkgroep Rupelstreek). 
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3.3.1.3 Zilvermeeuw  Larus argentatus 

 
De Zilvermeeuw tekent voor de derde plaats wat zomeraantallen betreft.  
De hoogste concentraties worden geteld in de Brusselse Kanaalzone in Brussel, Grimbergen en 
Vilvoorde. In de zomerperiode kunnen aantallen hier oplopen tot 260 exemplaren. 
Iets verder, in de Kanaalzone van Ruisbroek (Puurs) werden tot 380 exemplaren vastgesteld. Het is niet 
zo duidelijk waarom de aantallen elders in het projectgebied zelden uitstijgen boven de 10 
exemplaren. Maar het past in de vaste dagpatronen die we zien in de bewegingen en gedragingen van 
meeuwen. 
 
In het projectgebied wordt niet gebroed. Er is een kleine zomerpiek in augustus die vermoedelijk de 
start van de najaarstrek weergeeft. 
 
België huisvest relatief weinig Zilvermeeuwenkolonies. Die bevinden zich in de kuststreek en in de 
Antwerpse haven. De afnemende trend die we zien in de statistieken in www.waarnemingen.be, wordt 
bevestigd door de Nederlandse cijfers van SOVON, die op een veel grotere populatie zijn gebaseerd.  
 
De trendlijn van broedvogels gaat relatief steil bergaf (zie Figuur8 en www.sovon.nl). De afname van 
het voedselaanbod, onder meer door het afdekken van stortplaatsen wordt als één van de 
belangrijkste oorzaken van de afname genoemd (www.sovon.nl). Er wordt zelden gebroed weg van de 
kust of de grote riviermondingen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 8: Trend Zilvermeeuw in Nederland (gegevens Sovon) 

 
Terugmeldingen van geringde Zilvermeeuwen langs het kanaal in Brussel en Vilvoorde tonen aan dat 
de individuen er maar kort verblijven, wellicht nog korter dan Kleine Mantelmeeuwen. In de winter 
daarentegen houden enkele vogels (11 ex op de 64 vastgestelde geringde vogels) zich gedurende een 
langere periode op. Vermoedelijk gaat het om vogels die in de omgeving rondzwerven. 
  

http://www.waarnemingen.be/
http://www.sovon.nl/
http://www.sovon.nl/
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3.3.1.4 Kleine Mantelmeeuw  Larus fuscus 

 
Sinds een tiental jaren zien we in de zomerperiode een sterke toename van Kleine Mantelmeeuwen in 
het binnenland (zie Fig. 9). De kans dat ze daar tot broeden komen is nagenoeg uitgesloten. 
 
In Nederland is er de laatste decennia een grote toename merkbaar bij de Kleine Mantelmeeuw. De 
kolonies situeren zich allen in de kuststreek. De broedkolonie van De Maasvlakte-Europoort telt zo’n 
30.000 broedparen en is vermoedelijk de grootste Europese kolonie. De toename in Nederland 
verklaart deels de opmars van het aantal zomerwaarnemingen in het Vlaamse binnenland. In het 
onderzochte gebied komt de Kleine Mantelmeeuw op de vierde plaats qua aantallen.  
Ook hier tekent de Brusselse Kanaalzone voor de hoogste concentraties: de hoogste tellingen worden 
opgetekend tussen mei en eind juli en lopen op tot 210 vogels. Toch gaat het in 27 waarnemingen of 
in slechts 0,46 van de 6000 zomergegevens van Kleine Mantelmeeuw over groepen van 100 ex of meer. 
 

 
 

Figuur 9: Toename van het aantal Kleine Mantelmeeuwen in het binnenland (≥30 km van zout water) sinds 2008 
op basis www.waarnemingen.be (Uit Herremans 2018 in prep.) 

 
In de zomermaanden bestaat een groot deel van de Kleine Mantelmeeuwen uit immature vogels 
(adulte vogels zitten dan nog op de broedplaatsen langs de kust) die overdag pendelen tussen 
geschikte foerageerplaatsen, vooral in agrarisch gebied. Maar ook adulte vogels duiken daar op, het is 
immers geweten dat vogels in de broedperiode vaak meer dan 100 km vliegen naar hun 
foerageerplaatsen (www.sovon.nl). Ze overbruggen dagelijks vaak grote afstanden en er zijn 
aanwijzingen dat minstens een deel van die vogels een vast dagpatroon heeft ontwikkeld. Zo worden 
vaak dagenlang dezelfde terreinen bezocht maar is niet duidelijk of het telkens om dezelfde vogels 
gaat en hoe groot het verloop is binnen de groep. 
 
Uit de terugmeldingen van geringde Kleine Mantelmeeuwen langs het kanaal in Brussel en Vilvoorde 
blijkt echter dat hun verblijf in de zomer er maar van korte duur is. Op de 56 vastgestelde geringde 
vogels werden slechts 5 vogels op minstens één andere datum in dezelfde periode teruggezien.  Dit 
geeft de indruk dat Kleine Mantelmeeuwen hier snel verder doortrekken naar het zuiden. Wel is er 
een vogel die gedurende eenzelfde zomer minstens 4 maal tussen 25 mei en 12 augustus werd 
waargenomen. 
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Figuur 10 toont het jaarpatroon van de Kleine Mantelmeeuw in het Vlaamse binnenland. In de 
kuststreek is er een piekperiode van Kleine Mantelmeeuwen van augustus tot november, in het 
binnenland piekt de soort in de zomerperiode. 
 
 

 
 

Figuur 10: Seizoensverloop van het aantal Kleine Mantelmeeuwen in het binnenland (≥30 km van zout water) 
op basis van www.waarnemingen.be (Uit Herremans 2018 in prep.) 

 

 
In de Brusselse kanaalzone worden meer Zilvermeeuwen gezien, maar op de Vlaams-Brabantse akkers 
is de Kleine Mantelmeeuw de beduidend algemenere soort.  Met de vastgestelde groei is dat een 
belangrijk gegeven, vogels die op akkers foerageren hebben immers niet altijd meteen de gerichte 
geleiding van en rivier of waterloop. Het risico op een kriskras patroon (cfr. Van Muylem 2013) is 
daardoor groter. 
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3.3.2 Soorten die in lage tot verwaarloosbare aantallen voorkomen 
 
3.3.2.1 Stormmeeuw  Larus canus 

 
De Stormmeeuw is in Vlaanderen in hoofdzaak een wintermeeuw. Een groot deel van de voorliggende 
stormmeeuwdata uit het zomerhalfjaar zijn uitlopers van de voorjaarstrek (tot in mei) of de najaarstrek 
(vroege aankomsten in september). We verwijzen ook naar het Hoofdstuk Wintergegevens. 
 
Uit de echte zomermaanden mei, juni, juli en augustus komen slechts 53 waarnemingen. Zelden 
worden meer dan 10 exemplaren samen gezien. In het studiegebied zijn Stormmeeuwen dus erg 
schaars in de zomer. 
 
In Wallonië zijn er broedplaatsen gesitueerd in Henegouwen maar in Vlaanderen ontbreken ze 
nagenoeg als broedvogel. In Nederland wordt vrij talrijk gebroed met een belangrijk deel van de 
broedpopulatie in Zeeland. 
 
3.3.2.2 Pontische Meeuw  Larus cachinnans 

 
Nadat de Pontische Meeuw in de jaren ’90 bekend geraakte onder West-Europese vogelkijkers, (de 
nauw verwante Geelpootmeeuw was al veel langer gekend) is het aantal waarnemingen sterk 
toegenomen. Zelfs in die mate dat ze thans de aantallen van Geelpootmeeuw overstijgen. 
Uit het besproken gebied liggen uit de periode 2013-’17 in totaal 186 zomerwaarnemingen voor, meer 
dan het dubbel van Geelpootmeeuw. Pontische Meeuwen broeden in Zuidoost-Europa en dat heeft 
zijn impact op de Belgische waarnemingen: hoe oostelijker in België, hoe groter het aantal Pontische 
Meeuwen en hoe meer ze in kleine groepen (ipv alleen) worden gezien.  
De maanden april en mei tekenen voor het leeuwendeel van de zomerwaarnemingen. Uitzonderlijk 
werden 5 of 4 individuen samen waargenomen, doorgaans (in 95% van de gevallen) gaat het om 1 tot 
2 exemplaren. 
Tegenwoordig is de Pontische Meeuw is in alle maanden aanwezig langs het kanaal tussen Brussel en 
Vilvoorde. 
 
3.3.2.3 Dwergmeeuw  Hydrocoloeus minutus 

 
Er liggen uit de onderzochte zomerperiode 108 gegevens van Dwergmeeuwen voor (incl. mogelijke 
dubbeltellingen van groepjes). Maximaal werden 40 vogels samen gezien en alle gegevens van 10 of 
meer vogels (N=17) komen uit april, de piekperiode van doortrek van de Dwergmeeuw. 
Dwergmeeuwen worden steeds schaarser en ze worden in alsmaar kleinere groepjes waargenomen in 
het binnenland. In Nederland neemt het aantal broedparen dan ook sterk af (www.sovon.nl). In België 
wordt niet gebroed. Het grootste deel trekt langs de kust. Pleisterende groepjes foerageren doorgaans 
boven zoetwaterplassen en het grootste deel van de gegevens komt van het AWW bekken Eeckhoven 
in Duffel-Rumst en het Groot Broek in Sint-Agatha-Rode. De soort wordt maar zelden in de Brusselse 
kanaalzone gezien. 
 
3.3.2.4 Geelpootmeeuw  Larus michahellis 

 
Geelpootmeeuwen broeden vooral rond de Middellandse Zee. Ze worden in het studiegebied eerder 
sporadisch waargenomen. Verspreid over de regio en de zomer vinden nu en dan waarnemingen van 
Geelpootmeeuwen plaats. De kanaalzone in Brussel, Grimbergen en Vilvoorde eist een belangrijk deel 
van de waarnemingen op. Het maximum telt slechts 2 vogels samen. 
Er liggen uit de hele periode 2013-2017 in totaal 82 zomerwaarnemingen voor. Geelpootmeeuwen 
vertoeven meestal in het gezelschap van Zilvermeeuwen of zitten solitair. 

http://www.sovon.nl/
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Ondanks gericht speurwerk door een van de waarnemers langs het kanaal tussen Brussel en Vilvoorde, 
ontbreekt de Geelpootmeeuw nog in de maand september. 
 
3.3.2.5 Grote Mantelmeeuw  Larus marinus 

 
Grote Mantelmeeuw is een uitgesproken zeemeeuw die zelfs in het Schelde-estuarium in Antwerpen 
niet erg algemeen is. Uit de besproken zomerperiode liggen slechts 45 waarnemingen van Grote 
Mantelmeeuw voor. Maximaal werden er 4 vogels samen gezien. 
In juni en juli is de soort het zeldzaamst: er is maar 1 juniwaarneming. 
 
3.3.2.6 Grote Burgemeester  Larus hyperboreus & Kleine Burgemeester  Larus glaucoides 

 
Beide soorten zijn uitgesproken wintergasten en dan nog erg zeldzaam. 
Enkele waarnemingen uit de zomergegevens hebben betrekking op nablijvende vogels uit de 
winterperiode. We verwijzen naar het Hoofdstuk Wintertellingen. 
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4 Resultaten wintertellingen 
 
De wintertellingen omvatten zowel (archief)data als gecoördineerde meeuwentellingen uit de 
maanden oktober tot en met april van 2013 tot en met 2017. Ook hier willen we opmerken dat de 
grens tussen winter- en zomergegevens kunstmatig is, en niet noodzakelijk de ‘agenda’ van een soort 
weergeeft. Onder de soortbesprekingen geven we toelichting hierover indien relevant. 
 
 

4.1 Beschikbare gegevens 
 
De projecttellingen leverden 680 gegevens (excl. nulwaarnemingen) op die werden verzameld door de 
vaste tellers. Daarnaast beschikken we over 3588 bruikbare en gevalideerde losse gegevens uit 
www.waarnemingen.be van andere waarnemers. In totaal telt de lijst van winterwaarnemingen 4268 
gegevens uit de winterperiode 2016-’17 voor de 13km zone rond de luchthaven. Uit de totale 
aangeleverde zone liggen uit die periode 30.960 data voor. 
 
Deze telresultaten geven ons een vrij volledig redelijk beeld op de verspreiding en de verplaatsingen 
van de meeuwensoorten die in daglicht plaatsvonden in de winter. De ’s nachts vliegende of verder 
trekkende meeuwen konden niet worden geteld maar we bespreken de vaststellingen en 
veronderstellingen van de gecontacteerde waarnemers met vroegere en/of recente ervaringen. 
 
De wintergegevens van de vaste tellers werden op gestructureerde manier verzameld. De tellingen zijn 
dus ook steeds precies en - indien het licht dat mogelijk maakte - op soort bepaald. 
 

4.2 Teldata 
 
Op 21 dagen werden gegevens verzameld voor de meeuwentelling. Tijdens deze bezoeken werden op 
strategisch uitgekozen plaatsen telkens de aanwezige of overvliegende meeuwen geteld. Op 6 dagen 
(22 januari, 4 februari, 12 februari, 5 maart, 11 maart en 12 maart 2017) werden simultane tellingen 
uitgevoerd, maar niet op elke dag werden evenveel posten bezet of vlogen er meeuwen over. 
 
Tijdens de simultane tellingen werd vastgesteld dat de beste tellocaties konden variëren van dag tot 
dag of naargelang de weersomstandigheden. Daarom werden naast de simultane tellingen talrijke 
losse bezoeken ingepland om meeuwen te tellen en de situatie op te volgen. 
 
In de telperiode was er voortdurend contact tussen alle betrokken tellers, en werd overlegd wat er uit 
de vaststellingen kon worden besloten of waar er zich potentiële of tijdelijke rustplaatsen of 
uitwisselingsroutes bevonden die een bezoek waard konden zijn. Deze bevindingen worden verwerkt 
in de resultaten van de tellingen. 
 
Hieronder volgt de lijst met data waarop meeuwentellingen werden uitgevoerd. De data in vet en 
onderlijnd geven de simultane tellingen weer. Op de andere data vonden telkens individuele 
meeuwentellingen plaats. 

 

  

http://www.waarnemingen.be/
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Overzicht van de teldata 
 
24 december 2016  7u40 - 09u00:  Neder-over-Heembeek – Budabrug 
15 januari 2017  7u05 – 09u00:  Neder-over-Heembeek – Budabrug 
21 januari 2017  7u40 – 8u45:  Neder-over-Heembeek – Budabrug 
22 januari 2017  08:30 – 09:30: Ochtendverplaatsingen Nossegem – Voskapellenlaan 
    09:55 – 12:00: Foerageerplaatsen Nossegem/Omg. voetbalterrein 
    Dagtelling:  Kraainem – Kasteelvijver 
28 januari 2017  16:00:   Steenokkerzeel/Erps-Kwerps - Dorenveld 
04 februari 2017  07:30 – 10:00:  tellingen in Diegem/Haren/Vilvoorde/ 

Neder-over-Heembeek/Steenokkerzeel 
05 februari 2017  07:59 – 08:15:  Vilvoorde 

08:30 – 10:00:  Steenokkerzeel 
11 februari 2017  17:45 - 18:00:  Slaapplaatstelling Kessel-Lo/Prov.dom. Leopoldspark 
    07:34 - 09:00:  Humbeek – Kattemeutter 
12 februari 2017  07:00 – 09:00: Neder-over-Heembeek – Budabrug 
    Dagtelling: Vilvoorde/Grimbergen 
    18:00 - 18:30:  Slaapplaatstelling Bloso – Hofstade 
14 februari 2017  08:15 – 08:30:  Kessel-Lo – Provinciedomein Leopoldspark 
15 februari 2017  07:45 – 09:15:  Vilvoorde 
25 februari 2017  16:30 – 17:00:  Steenokkerzeel/Erps-Kwerps – Dorenveld 
01 maart 2017  Avondtelling: Boortmeerbeek – Sas 
02 maart 2017  Avondtelling: Boortmeerbeek – Sas 
04 maart 2017  07:10 – 08:10:  Haren – Witloofstraat 
05 maart 2017  07:05 – 07:35:  Machelen - Luchthavenlaan 

07:35 – 08:45:  Nossegem 
    08:30 – 11:30:  Steenokkerzeel/Erps-Kwerps/Nederokkeerzeel 
07 maart 2017  06:45 – 08:00:  Peutie – Brug E19 
10 maart 2017  17:30 – 19:30:  Leuven-Noord - Rangeerstation 
11 maart 2017  06u30 – 08u15: Kampenhout-Sas 

Dagtelling: omgeving luchthaven 
Avondtelling:  Kessel-Lo – Provinciedomein Leopoldspark 
17:30 – 19:30:  Wilsele/Wijgmaal – Jaagpad Nieuwe Bornestraat 
Avondtelling: Vilvoorde - Verbrande Brug (tot 19:00) 

12 maart 2017  06:30 – 09:30: Hofstade – Bloso 
    10:00 – 14:30: Vilvoorde/Neder-over-Heembeek/Humbeek/ 

Kapelle-op-den-Bos/Grimbergen 
24 maart 2017  17:30 – 18:00: Steenokkerzeel – Dorenveld 
25 maart 2017  Ochtendtelling: Hofstade – Bloso 
    09:15 – 10:45: Vilvoorde – Kanaal Brussel en Insteekdok 
    09:45 – 10:15: Neder-over-Heembeek – Sita 
    15:30 -16:00: Neder-over-Heembeek – Sita 

 
 

  



  27 
 

4.3 Waar bevinden zich de belangrijkste winterconcentraties? 
 

4.3.1 Algemeen overzicht 
 
Figuur 11 toont een algemene overzichtskaart met het voorkomen van pleisterende of foeragerende 
meeuwen in de winterperiode, van 1 september tot en met 31 maart.  
Witte bollen geven pleisterende vogel weer. De grootte van de bollen geeft de groepsgrootte weer in 
5 categorieën:  
(1) van 1 tot en met 100 
(2) van 101 tot en met 500 
(3) van 501 tot en met 1000 
(4) van 1001 tot en met 10.000  
(5) 10.001 tot en met 22.489. 
 
De oranje vijfhoeken geven overvliegende vogels weer zonder aanduiding van vliegrichting. De oranje 
pijlen representeren overvliegende vogels mét vliegrichting: N, NO, O, ZO, Z, ZW, W en NW. Ook voor 
de overvliegende vogels werden de 5 categorieën in groepsgrootte gerespecteerd die hierboven 
werden vermeld. 
 

4.3.2 Grote verzamelplaatsen 
 
Binnen het onderzoeksgebied liggen verschillende verzamelplaatsen. Het is echter niet altijd duidelijk 
of het hier om slaapplaatsen en/of voorverzamelplaatsen gaat. Dat meeuwen zich vaak pas in het 
donker naar de echte slaapplaats begeven, maakt dit onderscheid moeilijk. 
Dit probleem was er al in de jaren ’80 en ’90, toen grote aantallen meeuwen nog verzamelden in het 
BLOSO-domein in Hofstade. Hier bleken alleen ’s avonds grote aantallen meeuwen te verzamelen. 
Toen men later vaststelde dat er nog tot lang in het donker meeuwen over het verlichte centrum van 
Mechelen vlogen, ontstond het vermoeden dat Hofstade louter als voorverzamelplaats fungeerde. 
Mogelijk bleef een (klein) deel ter plaatse en trok de grote meerderheid verder naar de werkelijke 
slaapplaats. Destijds was dat vermoedelijk zelfs de Antwerpse haven (pers. med. Frank Van de 
Meutter). Het waterspaarbekken Eeckhoven in Duffel/Rumst bestond destijds nog niet. 
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Figuur 11: Overzichtskaart van de wintergegevens uit de periode 2013-2017, met alle gegevens van meeuwen van 1 september tot en met 31 maart. 
Witte cirkels geven pleisterende vogels weer, oranje de overvliegende, al dan niet met vliegrichting.   
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De slaap- of voorverzamelplaatsen in het onderzoeksgebied zijn: 
• Vilvoorde – Insteekdok 
• 5 km. ten W van de Luchthaven: 

omgeving Budabrug te Haren/Brussel en Machelen (Zilvermeeuw) 
• 7,5 km ten noordwesten van de Luchthaven: 

Insteekdok te Vilvoorde/Grimbergen (Kokmeeuw en in mindere mate Zilvermeeuw) 
• 10 km ten noorden van de Luchthaven: 

BLOSO-domein Hofstade (Kokmeeuw en in mindere mate Stormmeeuw en Zilvermeeuw) 
• 10,5 km ten oosten van de Luchthaven: 

Voorverzamelplaats in Provinciedomein Leopoldspark te Kessel-Lo (Kokmeeuw), daken 
Interbrew Leuven als waarschijnlijke slaapplaats. 

• 15km ten zuidwesten van de Luchthaven: Industriezone en kanaal te Anderlecht/Vorst 
(Kokmeeuw en in mindere mate Zilvermeeuw) 

• 20km ten zuiden van de Luchthaven: 
Meer van Genval (Kokmeeuw) 

 

Verzamelde meeuwen boven de slaapplaats AWW Eeckhoven in Duffel/Rumst (foto: Wouter Van Assche) 

 
 
Een deel van de meeuwen vliegt in het donker nog door naar de slaapplaats op het AWW-bekken 
Eeckhoven, op de grens van Duffel en Rumst. De aantallen nemen hier de laatste decennia toe. Het 
gaat hier om een slaapplaats van 10.000 tot 22.0000 meeuwen. Vooral Kokmeeuwen, Stormmeeuwen 
en Zilvermeeuwen zijn hier talrijk met resp. maxima van 17.991, 4048 en 200 ex. Op deze plaats zien 
we aankomst tot in het donker, waarbij de aanvliegroute niet altijd goed is in te schatten, de 
aanvliegroute wordt sterk bepaald door de voorverzamelplaats die op die avond werd gebruikt. 
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Figuur 12: Grote slaap- of voorverzamelplaatsen van meeuwen in de wijde omgeving van Brussels Airport 

 
Dat ligt anders wat de slaapplaatsen langs het kanaal betreft (Insteekdok en aanbellende gebouwen 
Renaultfabriek). Volgens de lokale meeuwentellers blijven de meeuwen hier overnachten. Zelfs 
wanneer er niet wordt geslapen op de daken, kunnen deze immers eveneens dienst doen als 
voorverzamelplaats. Zo verzamelen de overnachtende Zilvermeeuwen in de buurt van de 
Renaultfabrieken zich eerst op het dak van het afvalverwerkingsbedrijf Sita in Neder-over-Heembeek 
op een paar honderd meter van de slaapplaats 
Ook het feit dat de Kokmeeuwen s ’avonds (op een paar groepen na) nooit naar het noorden vliegen, 
doen sterk vermoeden dat ze de hele nacht ter plaatse blijven. Kokmeeuwen vliegen in het donker 
immers zeer laag langs en over het kanaal, door de verlichting zouden grote stromen meeuwen hier 
zeker zijn opgemerkt. 
Bij de slaapplaats op het meer van Genval (Waals-Brabant) gaat het om een kleinere slaapplaats van 
maximaal enkele 1000-den exemplaren. Hoewel systematische tellingen hier ontbreken, bestaat de 
indruk dat de aantallen hier de laatste jaren sterk zijn afgenomen. 
Het is mogelijk dat in Genval ook een beperkt deel van de meeuwen uit het projectgebied overnachten, 
zo werd er op 7 december 2016 door Pieter Moysons een gekleurringde eerste kalenderjaars Pontische 
Meeuw gezien op het meer van Genval 
(https://dijleland.waarnemingen.be/waarneming/view/132692088), die de ochtend daarna (8 
december) op het kanaal van Brussel in Neder-over-Heembeek werd afgelezen door Maurice Segers 
(https://waarnemingen.be/waarneming/view/132709148).   

  

https://dijleland.waarnemingen.be/waarneming/view/132692088
https://waarnemingen.be/waarneming/view/132709148
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4.3.3 Het belang van de Brusselse Kanaalzone voor overwinterende meeuwen  
 
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in Noordwest-Brabant overwinteren steevast de 
verschillende meeuwensoorten. Hieronder worden ze opgesomd in volgorde van talrijkheid. Tussen 
haakjes volgt steeds een schatting van de totalen alleen in dit deel van de projectzone (op basis van 
tellingen op en rond de slaap-, voorverzamel- en foerageerplaatsen, voedsel- en slaapvluchten): 

 Kokmeeuw  (<30000 ex.) 

 Zilvermeeuw  (<1500 ex.) 

 Stormmeeuw  (<500 ex.) 

 Kleine Mantelmeeuw (<50 ex., vanaf maart gevoelig in aantal toenemend) 

 Pontische Meeuw (<20 ex., echter bij iedere telling meestal andere individuen) 

 Geelpootmeeuw (<20 ex.) 

 Grote Mantelmeeuw (<5 ex.)  
 
Daarnaast zijn er in de winter ook waarnemingen van de accidentele soorten (zie soortbesprekingen 
onder 4.4). 
Belangrijk hier is de bemerking dat aantallen van jaar tot jaar sterk kunnen schommelen, bv. onder 
invloed van weersomstandigheden in zowel binnen- als buitenland. 
Niet alleen het slaapgedrag, maar ook het slaaphabitat kan variëren. Op en rond het Insteekdok te 
Vilvoorde/Grimbergen hebben meeuwen de keuze van een breed spectrum aan habitats. Zo kunnen 
zij volgende plaatsen opzoeken om te slapen: 

- het water van het kanaal en het Insteekdok  
- de daken van industriegebouwen (Caterpillar, Cargovil, Indaver en/of PB Gelatins) 
- verlaten parkeerterrein tussen de Oostvaartdijk en het Herlaarhof  
- akker op de Kattemeuter.  

 
 

4.3.4 Vliegroutes 
 
Het is al lang bekend dat meeuwen zich vrij strak oriënteren op basis van landschapselementen. Voor 
de winter behandelt deze studie zowel vliegroutes ’s morgens als ’s avonds. Die gebeuren dan binnen 
het onderzochte gebied meer geconcentreerd naar de voorverzamel- of slaapplaatsen. De bewegingen 
in de vroege ochtend beginnen al in het donker en meer gespreid, maar vooral meer straalsgewijs 
vanuit de slaapplaats. 

Figuur 13 (links) toont de 
zone ten noorden van 
Vilvoorde en hoe de hier 
talrijk pleisterende meeuwen 
(witte bollen relatief tot 
groepsgrootte) zich 
verplaatsen en daarbij perfect 
de richtingswijziging van de 
waterlopen volgen (oranje 
pijlen relatief tot 
groepsgrootte). 
 
 
 
 
 

Figuur 13: Noordrand van Vilvoorde: meeuwen volgen precies de richting van de waterlopen. 
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Dit is ook wat Van Muylem (2013) beschreef in het onderzoek op Kleine Mantelmeeuwen en wat we 
vrijwel dagelijks kunnen waarnemingen in de Beneden Netevallei, waar meeuwen de Nete en AWW-
bekkens volgen bij de dagelijkse verplaatsing naar en van de slaapplaats AWW Eeckhoven in Duffel-
Rumst (waarnemingen Gerald Driessens - Vogelwerkgroep Luscinia-Lier). 
 
Uitzonderlijke omstandigheden, zoals een leegstaande vijver, omvangrijke overstromingen, een 
intense regenperiode, springtij… kan voor uitzonderlijk voedselaanbod zorgen en het voedsel 
gemakkelijker bereikbaar maken. In dat geval worden uitzonderlijke aantallen meeuwen en andere 
watervogels aangetrokken naar plaatsen die doorgaans niet worden bezocht. Dergelijke 
omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat de aanvliegroute naar de voorverzamel- of de slaapplaats 
aanzienlijk wijzigt. 
 

4.3.5 Pleister- en foerageerplaatsen overdag 
 
Als volleerde opportunisten hebben meeuwen zich sterk aan de mens aangepast. De voornaamste 
vaste pleisterplaatsen voor meeuwen in het onderzoeksgebied situeren zich langs de kanaalzone van 
Brussel tot Vilvoorde (zie onder). De voornaamste verplaatsingen en interacties gebeuren tussen 
gebieden langsheen het kanaal of met de westrand van Brussel. In hoofdzaak wordt er dus lang het 
kanaal gevlogen, ook om later op de dag door te steken naar de voorverzamel- of slaapplaatsen, die 
vooral in de noordrand van de 12km buffer zijn gelegen of daarbuiten. 
De enige plek waar er overdag frequent dichtbij de luchthaven wordt gefoerageerd, is het Dorenveld 
tussen Steenokkerzeel en Erps-Kwerps, naargelang hier landbouwactiviteiten plaatsvinden (zie Figuur 
14). Het gaat hier vooral om Kokmeeuwen (tot maximaal 450 exemplaren) en over Zilvermeeuw (tot 
maximaal 200 exemplaren) en in mindere mate over Stormmeeuw (tot maximaal 30 exemplaren) en 
Kleine Mantelmeeuwen (tot maximaal 8 exemplaren). 
 
Het is vrij onduidelijk of de vogels die hier verblijven een vaste vliegroute gebruiken en in welke mate 
zij de luchthaven ontwijken. De relatief lage aantallen meeuwen zijn hier lang niet dagelijks aanwezig. 
Om zicht te krijgen op concrete patronen zijn er meer en gerichtere tellingen nodig die zich toespitsen 
op dit gebied. 
 

 
Figuur 14: Het Dorenveld tussen Steenokkerzeel en Erps-Kwerps ligt net ten oosten van de luchthaven en wordt overdag 
frequent door meeuwen bezocht om te foerageren. 
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In de kanaalregio worden volgende plaatsen het hele jaar druk bezocht om voedsel te zoeken:  
 
Grote meeuwen 
- PB Gelatins te Vilvoorde  
- De afvalbedrijven De Meuter en Suez in Neder-over-Heembeek en Van Gansewinkel in Vilvoorde, 
   Puurs en Kampenhout 
- Slachthuizen van Anderlecht  
- Veeweyde in Anderlecht 
- Pluimveebedrijven, ... 
Stads- en parkvijvers zijn van weinig betekenis voor de grotere meeuwensoorten. 
 
Kokmeeuwen  
Verschillende veelgebruikte gebieden: het Zeekanaal van Brussel tot de Schelde, het Kanaal Brussel-
Charleroi (meer bepaald de diverse dokken en sluizencomplexen), de Zenne, stads- en parkvijvers, 
woonkernen en andere plaatsen waar vogels gevoederd worden. 
Minder talrijk dan verwacht in afvalverwerkingsbedrijven waar vooral Zilvermeeuw de plak zwaait. 
 
Stormmeeuwen 
Vooral op de sluizen van Zemst, verder opvallend weinig aantallen ter plaatse in de Kanaalzone. 
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4.4 Soortbesprekingen 
 

4.4.1 Soorten die in grote tot redelijke aantallen voorkomen 
 
4.4.1.1 Kokmeeuw  Chroicocephalus ridibundus 

 
De Kokmeeuw is de algemeenste meeuw in de winter in Vlaanderen. De winterpopulatie wordt 
geschat op 150.000 exemplaren (Devos 2013). Kokmeeuwen die hier overwinteren komen in 
hoofdzaak uit meer noordelijke gebieden. Onvolwassen vogels komen vaak uit landen tot Scandinavië, 
adulte vogels vaak zelfs van verder, zoals van Rusland. De Kokmeeuwen die hier broeden, 
overwinteren in hoofdzaak in Frankrijk en Spanje. Adulte vogels blijven vaak iets dichterbij, vooral in 
mildere winters. Na de winter blijft een groot deel van de onvolwassen vogels ook in het zuiden 
overzomeren (Roggeman 1970). 
 

Onderstaande Figuur15 toont het maandvoorkomen (niet gecorrigeerde aantallen, dus incl. 
dubbeltellingen) van de Kokmeeuw. Hieruit is duidelijk dat de aantallen in de wintermaanden een 

veelvoud vormt van de broedpopulatie. Vooral de slaapplaatstellingen hebben een grote invloed op 
deze grafiek. Op de foerageerplaatsen verblijven overdag doorgaans tot slechts enkele honderden 

individuen. Op de slaapplaats in Duffel/Rumst lopen de aantallen Kokmeeuwen op tot 20.000 vogels. 

Figuur 15: Voorkomen Kokmeeuw per maand in Vlaanderen. Bron: www.waarnemingen.be 

 
 
 

Figuur 16: Trend van de aantallen overwinterende Kokmeeuwen in Nederland (gegevens Sovon) 

http://www.waarnemingen.be/
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Figuur 16 toont de Nederlandse trendlijn van de Kokmeeuw: de winterpopulatie zit duidelijk over zijn 
hoogtepunt en neemt af. Dat weerspiegelt zich op de Vlaamse slaapplaatsen. In 1995 bedroeg het 
getelde Vlaamse maximum nog 200.000 op het spaarbekken in Kluizen (Oost-Vlaanderen), thans 
troepen hier nog zelden meer dan 5000 exemplaren samen. Die afname van de Kokmeeuw wordt in 
heel West- en Noord-Europa vastgesteld (Bron: www.sovon.nl) (zie ook 3.5.1.1). 
 
De grootste concentraties Kokmeeuwen worden in Vlaanderen steevast op slaapplaatsen geteld en de 
hoogste telling uit het behandelde gebied is ca. 20.000 exemplaren op het AWW spaarbekken 
Eeckhoven in Duffel-Rumst. Uit Anderlecht ligt één schatting van 15.000 vogels voor, wellicht ging dit 
om een voorverzamelplaats. Uit de voorverzamelplaatsen in de Brusselse Kanaalzone en Vilvoorde-
Insteekdok zien we 4 tellingen tussen 8000 en 10.000 vogels. Van het BLOSO-domein van Hofstade 
dateert de meest recente hoge telling van 16 december 2016, toen werden 8000 ex. geteld, 
vermoedelijk in voorverzameling. De hoogste telling uit het Provinciedomein Leopoldpark in Kessel-lo 
uit de besproken periode omvat 5000 exemplaren. Op de slaapplaats in Genval werden maximaal 1500 
Kokmeeuwen geteld. 
 
Slechts 1% of 151 van de 14.000 voorliggende gegevens omvat tellingen van 1000 exemplaren of meer. 
In 10% of 1460 van de gegevens ging het om aantallen tussen 100 en 1000 exemplaren. In 90% van de 
gevallen ging het om aantallen lager dan 100 exemplaren. De piekmaanden met de hoogste tellingen 
zijn januari en februari. Einde maart/begin april worden de winterse foerageergebieden en 
slaapplaatsen geruild voor de broedgebieden. 
 
Kokmeeuwen arriveren in het duister massaal in lange slierten op de slaapplaats en vertrekken ’s 
morgens in de schemering, laag vliegend over het water. Talrijke vondsten van draadslachtoffers (ook 
van Stormmeeuwen) onder de hoogspanningsleiding tussen de autostrade en de Grote plas van 
Walem, ondersteunen het vermoeden dat de vogels op deze plaats in het duister doorvliegen naar 
AWW-Eeckhoven in Duffel-Rumst (slechts enkele km NW). Walem was vroeger wél een slaapplaats, 
nu dient de locatie vermoedelijk uitsluitend als voorverzamelplaats. 
 
Weg van de voorverzamel- of slaapplaatsen troepen overdag tot 1600 vogels samen, maar doorgaans 
gaat het om minder dan 1000 vogels. De helft van de warnemingen gaat zelfs om minder dan 10 vogels. 
 
Bij 12 Kokmeeuwen werden kleurringen afgelezen en getraceerd door Maurice Segers. Op één vogel 
uit Kroatië na, hebben alle terugmeldingen betrekking op Noord/Oost-Europese vogels: Polen (5 ex.), 
Duitsland (3 ex.), Tsjechië (2 ex.) en Letland (1 ex.). 
 
4.4.1.2 Stormmeeuw  Larus canus 

 
Stormmeeuw is de tweede talrijkste meeuw in de winter. De Vlaamse winterpopulatie werd in 2013 
geschat op 90.000 vogels (Devos 2013). Er liggen uit het volledige gebied 5747 gegevens voor uit de 
periode 2013-‘17. Stormmeeuwen delen de slaapplaats klassiek met Kokmeeuwen. In Vlaanderen is 
de Stormmeeuw een uitgesproken wintergasten die vanaf half oktober arriveren en het land pas 
verlaten einde maart. 
 
De grootste concentraties worden op slaapplaatsen geteld met tot ca. 5000 op AWW Eeckhoven in 
Duffel/Rumst, tot 1500 in Walem (voorverzamelplaats) en tot 600 in Willebroek - Zeilvijver De Bocht 
(vermoedelijke voorverzamelplaats). 
 
Overdag, dus weg van de voorverzamel- en slaapplaatsen, worden tot 300 vogels samen gemeld. De 
mediaan van de 5733 gegevens uit die categorie geeft slechts 2 exemplaren aan. 
 

http://www.sovon.nl/
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Tellingen van voedselvluchten langs het kanaal in de vroege ochtend leveren eigenlijk weinig 
Stormmeeuwen op (minder dan 200 ex). Wel hoort hier de kanttekening bij dat Stormmeeuwen in de 
schemering vogels gemakkelijk over het hoofd kunnen gezien worden in de stroom Kokmeeuwen. Zij 
lijken hier tegenwoordig alvast minder talrijk te zijn dan Zilvermeeuw. 
 
4.4.1.3 Zilvermeeuw  Larus argentatus 

 
Van de Zilvermeeuw wordt de Vlaamse winterpopulatie geschat op ca. 17.000 exemplaren (Devos 
2013). De dataset toont meer waarnemingen van Zilver- dan van Stormmeeuwen maar de aantallen 
liggen dus ook hier lager en in het projectgebied komt de Zilvermeeuw net als in Vlaanderen op de 
derde plaats. Van deze soort liggen er 6914 gegevens voor uit het volledige gebied van de periode 2013 
tot en met 2017. December en januari vormt de absolute piekperiode voor de Zilvermeeuw in het 
Vlaamse binnenland (zie Figuur 17).  
 
 

 
Figuur 17: Voorkomen Zilvermeeuw per maand in Vlaanderen. Bron: www.waarnemingen.be 

 
In tegenstelling tot de twee eerder besproken soorten komen alle waarnemingen van grote aantallen 
Zilvermeeuwen (tussen 650 en 1380 exemplaren: N=25) uit de Brusselse Kanaalzone (Brussel-
Machelen-Vilvoorde). Van AWW Eeckhoven in Duffel-Rumst zien we slechts 5 waarnemingen met 
aantallen tussen 200 en 235 exemplaren. In de andere 77 van de 82 gegevens gaat het om 1 tot 70 
vogels met een mediaan van slechts 2 individuen. Zilvermeeuwen slapen dus duidelijk elders. 
Ook in de Kanaalzone van Ruisbroek (Puurs) worden vrij grote aantallen geteld, tot 615 exemplaren. 
Er liggen van die locatie 16 tellingen van meer dan 100 exemplaren voor. Op het Dorenveld in 
Steenokkerzeel zitten overdag tot maximaal 200 Zilvermeeuwen. 
 
Bij een Nederlands zenderonderzoek dat werd uitgevoerd door Sovon werden 12 Zilvermeeuwen 
uitgerust met zenders (zie http://s1.sovon.nl/onderzoek/esa/esa_meeuwen_en_ganzennw.asp). 
Hieruit blijkt vooral de grote plaatstrouw bij Zilvermeeuwen en de strak herhaalde vliegpatronen. Voor 
het hier behandelde projectgebied werd door deze vogels niet bezocht. 
Wel tonen de individuele resultaten uit dit onderzoek een minder kriskras vliegpatroon dan we zien bij 
Kleine Mantelmeeuwen. Zilvermeeuwen gebruiken vastere patronen en vliegroutes. 
De Zilvermeeuw is zowat één de meest uit de band springende van de talrijke ‘wintermeeuwen’ met 
andere foerageer-, verzamel en slaapplaatsen dan de andere meeuwensoorten. Van Zilvermeeuwen.  

 

In de Beneden Netevallei in Lier ’s zien we ‘s avonds geregeld v-formaties die op grote hoogte richting 
West tot Noordwest vliegen. In de vroege morgen arriveren er uit het westen vogels over de Nete 
(vermoedelijk van AWW Eeckhoven) én hoog vanuit het Noordwesten (vermoedelijk uit het Antwerpse 
havengebied) (waarnemingen Vogelwerkgroep Luscinia-Lier). Het lijkt ons dus zeer waarschijnlijk dat 
minstens een deel van de Zilvermeeuwen de nacht doorbrengt in het Antwerpse havengebied of zelfs 

http://www.waarnemingen.be/
http://s1.sovon.nl/onderzoek/esa/esa_meeuwen_en_ganzennw.asp
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het verdronken Land van Saeftinghe net over de Nederlandse grens. Dit wordt ook langs het kanaal 
Brussel tot de Schelde vastgesteld wanneer overdag nog talrijke meeuwen in kleinere groepen richting 
Brussel vliegen.  
 
Van 65 Zilvermeeuwen werden kleurringen afgelezen en getraceerd door Maurice Segers. 
De meeste gekleurringde Zilvermeeuwen kwamen uit Nederland (47 ex.), meer bepaald uit Zeeland, 
Noord-Brabant en Zuid-Holland. Eén vogel werd geringd op het Waddeneiland Vlieland. 
Er werden langs de kanaalzone 10 Zilvermeeuwen uit België afgelezen, die waren afkomstig uit de 
kuststreek, Brugge en Antwerpen. Eén vogel die op het kanaal vertoefde, werd eerder op het stort van 
Mont-Saint Guibert (zie https://waarnemingen.be/gebied/info/42942) gevangen. 
Daarnaast waren er ook aflezingen van vogels die werden gemerkt in Groot-Brittannië (2 ex.) en in 
Duitsland (5 ex.). 
 

 
Figuur 18: Trend van de aantallen overwinterende Zilvermeeuwen in Nederland (Bron: www.sovon.nl) 

 
 
De trend van de Zilvermeeuw laat een geleidelijke afname zien. Net zoals voor de broedperiode, toont 
ook de Nederlandse wintertrend van Zilvermeeuw een duidelijke achteruitgang (zie Figuur 18).  

 

Die afnemende trend gaat dermate snel dat we in de nabije terugkomst een weerslag mogen 
verwachten op de Belgische aantallen. 
 
Tot en met de jaren ’80 werden Pontische en Geelpootmeeuwen opgenomen in de aantallen van 
Zilvermeeuwen en ook nu worden immature individuen van die soort zeer vaak als Zilvermeeuw 
bestempeld. De aantallen van die 2 soorten zijn echter zo laag dat ze verhoudingsgewijs nauwelijks 
enige invloed kunnen hebben op de aantallen getelde “Zilvermeeuwen”. 
 
  

https://waarnemingen.be/gebied/info/42942
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4.4.1.4 Kleine Mantelmeeuw  Larus fuscus 

 
Er liggen uit de periode 2013-’17 in totaal 2260 gegevens voor uit het volledige gebied. Tot 80 vogels 
slapen op AWW Eeckhoven in Duffel-Rumst met een uitschieter van 143 in maart 2017. In zowat 99% 
van de gevallen (2231 waarnemingen) gaat het om tellingen onder de 20 exemplaren. In de Brusselse 
Kanaalzone wordt hun aantal hoogstens op een 40-tal vogels geschat, en dan nog op het einde van de 
periode wanneer de aantallen al beïnvloed worden door vogels die wellicht uit de  zuidelijke gelegen 
wintergebieden terugkeren. Op de dagelijkse foerageerplaatsen worden doorgaans niet meer dan 10 
exemplaren geteld. 
 
Die relatief lage cijfers zijn niet verrassend te noemen: de Kleine Mantelmeeuw is immers eerder een 
zomer- dan een wintermeeuw. Het grootste deel van de populatie overwintert zuidelijker, langs de 
kusten van Spanje en Portugal, tot zelfs in Marokko. In milde winters overwinteren er meer Kleine 
Mantelmeeuwen in onze streken maar het gaat dan steeds om relatief kleine aantallen (zie Fig 19). 
Met de start van de voorjaarstrek (half maart) nemen de aantallen toe en het land loopt terug ‘leeg’ 
tegen het einde van de najaarstrek rond half november. Maar in het binnenland verdwijnen de meeste 
vogels al vanaf augustus (zie Fig. 8). 
 

 
Figuur 19: Jaarverloop van de Kleine Mantelmeeuw in Nederland (Bron: www.sovon.nl) 

 
 
Van 14 met zenders uitgeruste Kleine Mantelmeeuwen door SOVON-vogelonderzoek in Nederland (zie 
http://s1.sovon.nl/onderzoek/esa/esa_meeuwen_en_ganzennw.asp), blijkt dat slechts sommige 
vogels over het binnenland trekken maar de meeste vogels volgen de kust om naar hun 
overwinteringsgebieden te vliegen. 
 
Het enige individu dat langdurig in België verbleef (ind. 31781) toont een kriskras patroon met sterke 
voorkeur voor Vilvoorde (mogelijk soms als slaapplaats) en Anderlecht. De vogel overnacht ook een 
aantal keren in de Antwerpse haven (tot in Zeeland) en vliegt een tijdje dagelijks op en af naar Rotselaar 
om te foerageren in agrarisch gebied (zie Fig 20 en 21). Lokale verplaatsingen volgen strak de Brusselse 
kanaalzone. De langere slaapvluchten verlopen evenwel rechtstreeks en wellicht op grote hoogte 
richting Antwerpen/Zeeland. De luchthaven wordt daarbij nauwelijks overvlogen of misschien wel 
genegeerd. Het volledige vliegpatroon is te bekijken op 
http://s1.sovon.nl/onderzoek/esa/esamapV2nw.asp?nummer=41781. 
 

http://s1.sovon.nl/onderzoek/esa/esa_meeuwen_en_ganzennw.asp
http://s1.sovon.nl/onderzoek/esa/esamapV2nw.asp?nummer=41781
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Figuur 20 en 21: Gezenderde Kleine Mantelmeeuw 31781 vertoeft langdurig in de omgeving van de Brusselse 
kanaalzone en volgt daarbij strak de loop van het kanaal(Bron: www.sovon.nl) 

 
Zenderonderzoek op een 150-tal Kleine Mantelmeeuwen door INBO-Lifewatch, levert slecht één 
individu op dat op 19 maart 2016 Vilvoorde bezoekt (Luan-5137). Hij arriveert vanuit Londerzeel. Bij 
de vlucht naar Zeeland lijkt hij de autosnelweg als oriëntatiepunt te gebruiken. Hij passeert ook langs 
BLOSO-Hofstade rond 16:00 (zie Fig 22 en 23). 
 

 

Fig. 22 en 23: Resultaten van zenderonderzoek op Kleine Mantelmeeuwen: Luan (5137) bereikt het projectgebied 
op 19 maart 2016 (Bron: www.lifewatch.be) 
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Van 56 Kleine Mantelmeeuwen werden kleurringen afgelezen en getraceerd door vrijwilliger Maurice 
Segers. Ook hier ligt de kern van oorsprong in Nederland met terugmeldingen van 43 individuen. Een 
5-tal Kleine Mantelmeeuwen had een Noorse herkomst. 
Vlaanderen scoort laag met slechts 3 terugmeldingen. Gezien de lage broedaantallen en de massale 
doortrek van noordelijk vogels, die door ons land naar het zuiden trekken, is dat niet verwonderlijk. 
Er werd eveneens een kleurring afgelezen (Malaga) die werd aangebracht op de overwinteringsplaats 
in Spanje en wellicht ook één van een vogel die op het Kanaaleiland Guernsey geringd werd. 
Van 3 andere exemplaren is de ringplaats niet gekend. 
 
 

4.4.2 Soorten die in lage tot verwaarloosbare aantallen voorkomen 
 
4.4.2.1 Pontische Meeuw  Larus cachinnans 

 
Deze soort is pas recent ‘afgesplitst’ van de Geelpootmeeuw. Dat is de reden waarom de Pontische 
Meeuw pas sinds de jaren ’90 wordt waargenomen in België. 
 

 
Pontische Meeuw Larus cachinnans in tweede winterkleed, Kanaalzone Brussel, 31 december 2017 (foto: Maurice Segers). 

 
Logisch dus dat de soort ook in de besproken regio pas na de eeuwwisseling regelmatig gemeld. De 
Pontische Meeuw raakt steeds meer bekend bij vogelaars, maar jonge vogels worden vooralsnog 
vooral door meeuwenkenners herkend. Maar de aantallen nemen ook duidelijk toe en de 
groepsgrootte is - hoewel nog steeds zeer klein - duidelijk toegenomen. 
Er liggen in totaal 857 winterwaarnemingen voor uit het totale gebied. In de winter liggen de aantallen 
het hoogst en maximaal werden er in februari 2016 12 exemplaren samen geteld op de slaapplaats 
AWW Eeckhoven. Zomerwaarnemingen zijn eerder uitzonderlijk. 
 
Van 8 Pontische Meeuwen kon Maurice Segers kleurringen aflezen en traceren. De herkomst van de 
Pontische Meeuwen is uiteraard oostelijk: uit Duitsland (4 ex.), Polen (3 ex.) en Litouwen (1 ex.).  
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4.4.2.2 Geelpootmeeuw  Larus michahellis 

 
Uit het winterhalfjaar liggen uit het volledige gebied in totaal 471 gegevens voor. In 99,5% van die 
gevallen gaat het om waarnemingen van solitaire vogels. 20x werden 2 exemplaren gezien. Er is 1 
waarneming van 4 individuen in de Kanaalzone in Grimbergen en één van 6 exemplaren op de 
slaapplaats AWW Eeckhoven in Duffel-Rumst. 
 
De Geelpootmeeuw wordt al langer waargenomen dan de Pontische Meeuw, maar thans gaat het 
slechts om kleinere aantallen. Vooral in de winter verschijnen er hier en daar exemplaren en nu en dan 
is er een enkele zomerwaarneming. 
Immature vogels zijn veel moeilijker te herkennen dan die van de Pontische Meeuw. De moeilijk of 
nauwelijks herkenbare individuen gaan doorgaans te boek als ‘Meeuw onbekend’ of worden foutief 
als ‘Zilvermeeuw’ aanzien. De verhouding Geelpoot-/Pontische Meeuw langs het kanaal tussen Brussel 
en Vilvoorde en in Hofstade, in 2017, is 67 ex. Geelpootmeeuw tegen 189 ex. Pontische meeuw. 
 
Op en in de omgeving van het Insteekdok in Vilvoorde verblijft al jaren geregeld een adulte 
Geelpootmeeuw met wetenschappelijke ring. Deze vogel draagt echter geen kleurring waardoor de 
code niet kan afgelezen worden. De herkomst is dus niet bekend. 
In 2016 was er wel een terugmelding van een onvolwassen vogel die een ring droeg uit de gemengde 
broedkolonie Geelpoot- en Pontische Meeuwen in de Lausitzstreek, in het oosten van Duitsland tegen 
de Poolse grens. 
 
 
4.4.2.3 Grote Mantelmeeuw  Larus marinus 

 
De Grote Mantelmeeuw bezoekt of overwintert eerder uitzonderlijk in de regio, het is dan ook een 
uitgesproken kustmeeuw. Er liggen uit de besproken periode voor het hele gebied 288 
winterwaarnemingen voor. Alle waarnemingen van 6, 5 en 4 exemplaren werden verricht op de 
slaapplaats AWW Eeckhoven in Duffel-Rumst, in Mechelen of in de Rupelstreek. In de Brusselse 
Kanaalzone verbleven af en toe tot maximaal 2 exemplaren. 
 
 
4.4.2.4 Zwartkopmeeuw  Larus melanocephalus 

 
De 64 voorliggende waarnemingen uit het winterhalfjaar zijn een gevolg van de voorjaarstrek van de 
Zwartkopmeeuw, die al op gang komt in half maart. Echte winterwaarnemingen van deze soort zijn 
een grote uitzondering. De soort overwintert zuidelijker (deels in Pas-de-Calais, Frankrijk). 
De uitzonderlijke winterse Zwartkopmeeuwen in de regio blijven vaak wel langdurig ter plaatse. Het 
dan om solitaire vogels. 
 
 
4.4.2.5 Grote Burgemeester  Larus hyperboreus 

 
Deze Arctische soort kan in het binnenland een dwaalgast worden genoemd. In de kuststreek zijn er 
jaarlijks enkele waarnemingen maar pleisterende individuen zijn uitzonderlijk. Het gaat steeds om 
solitaire vogels. 
De 87 voorliggende waarnemingen, door diverse waarnemers, hebben alle betrekking op slechts 2 
individuen in 2015 en 1 in 2017, van telkens 1 jonge, pleisterende vogel. 
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4.4.2.6 Kleine Burgemeester  Larus glaucoides 

 
Op nationale schaal nog zeldzamer dan de Grote Burgemeester. Toch liggen enkele recente 
waarnemingen van pleisterende vogels voor uit de kanaalzone en AWW Eeckhoven. Het gaat steeds 
om solitaire vogels. Opmerkelijk is dat deze dwaalgast in de Brusselse kanaalzone tijdens 3 
opéénvolgende jaren aanwezig was. Gelet op de vastgestelde leeftijd ging het steeds om verschillende 
individuen. De 239 voorliggende waarnemingen hebben alle betrekking op 3 individuen die door vele 
waarnemers werden bezocht.  
 
 
 
4.4.2.7 Dwergmeeuw  Hydrocoloeus minutus 

 
Winterwaarnemingen van Dwergmeeuwen zijn schaars in het binnenland en het gaat doorgaans niet 
om pleisterende vogels. 10 van de 19 waarnemingen in de winterdataset waren echte 
winterwaarnemingen, de andere hadden betrekking op vroege voorjaars- of late najaarstrekkers. 
 
 
 
4.4.2.8 Drieteenmeeuw  Rissa tridactyla 

 
De Drieteenmeeuw is in dit onderzoek niet relevant. Het is een uitgesproken zeevogel die alleen als 
stormslachtoffer in het binnenland verzeild geraakt. Doorgaans overleven ze dit avontuur ook niet. 
Er zijn slechts 4 waarnemingen. 
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5 Discussie 
 

5.1 Zien we vaste patronen bij meeuwen in het zomerhalfjaar? 
 
Enkele factoren werken in de hand dat meeuwen in de zomer vaste patronen ontwikkelen die in de 
winter niet of minder meespelen. De voor de hand liggende zijn:   
 
De locatie van de dichtste broedkolonies:  
Broedkolonies vormen de meest evidente plaatsen waarmee regelmatige uitwisseling bestaat. In 
broedkolonies troepen meeuwen (soms met honderden) samen. Zij moeten snel aan voedsel kunnen 
geraken voor hun opgroeiende kroost. Nadien verspreiden jonge vogels zich in de omgeving (zie verder 
onder Kokmeeuw). 
 
De aanwezigheid van onvolwassen vogels:  
Terwijl adulte vogels in de zomer logischerwijze in of rond de broedkolonie horen te zitten, vullen 
immature meeuwen (in het 2de, 3de of 4de kalenderjaars) een andere niche in. Zij vliegen rond op zoek 
naar voedsel en hebben op zich niets te zoeken in een broedkolonie. 
In de regel hebben ze dus veel ‘vrije tijd’ en trekken ze rond op zoek naar geschikte foerageergebieden 
(agrarisch gebied, stortplaatsen, industrieterreinen). 
Mogelijk is er een vast patroon in de bewegingen van immature meeuwen tijdens de zomer maar vast 
staat dat er grote afstanden kunnen worden overbrugd. Zo kwam door zenderonderzoek recent aan 
het licht dat een deel van de Kleine Mantelmeeuwen die in de Zeebrugse haven sliepen, dagelijks naar 
Moeskroen (Henegouwen) vlogen om daar post te vatten bij de Croky-fabriek waar eetbare resten 
bereikbaar werden gedumpt. Daarbij werd zeer strikt de loop van kanalen gevolgd (Van Muylem 2013). 
 

5.2 Nieuwe broedlocaties en oorzaken van verplaatsingen 
 
Zoals beschreven onder 3.3., zien we hier en daar pogingen tot het vestiging van broedende meeuwen 
op nieuwe locaties. Het gaat hier steeds om kleine meeuwen: in dit geval Kokmeeuwen en 1x met 
Zwartkopmeeuw. 
Dergelijke pogingen gebeuren vaak op plaatsen waar acties voor Visdieven worden ondernomen. 
Binnen het onderzoeksgebied waren deze pogingen niet succesvol, op het Noordelijk Eiland in Wintam 
echter wel. In Bos van Aa bleken de Kokmeeuwen te worden verjaagd door de territoriale Visdieven, 
iets wat we drie jaar geleden ook in de Beneden Netevallei in Lier konden vaststellen (eigen 
waarnemingen), anderzijds gebeurt dergelijke poging tot nestbouw ook vaak door jonge (eerste 
zomer) Kokmeeuwen bij wijze van voorbereiding op het volwassen worden. Wellicht zijn dergelijke 
tweede kalenderjaars vogels meestal nog niet in staat al succesvol te broeden. Het is moeilijk om 
voorspellingen te doen naar de toekomst toe, maar broedgevallen worden nauwlettend opgevolgd. 
 
Grote meeuwen zijn wel de hele zomer aanwezig in de projectzone, maar kwamen hier nog nooit tot 
broeden. Onder de soortbesprekingen vermeldden we al dat vestiging ver van de kust of de grote 
rivieren in België nog niet voorviel. Een recente studie door INBO (Stienen & Matheve 2017) dwingt 
ons echter om dat te nuanceren. Zo bleek dat grote meeuwen, met name Kleine Mantel- en 
Zilvermeeuwen, zich na de vernietiging van de Zeebrugse en Oostendse kolonies (inplanting van 
industrie in de respectievelijke haventerreinen) verplaatsten naar het binnenland, waaronder Brugge 
en Zedelgem.Deze kolonies groeiden uit tot meer dan 100 broedparen. Dus weg van de kust en de 
grote rivieren. In 2017 werd de Zedelgemse populatie voor het eerst nauwgezet gemonitord: ze 
bestond uit 204 paren Kleine Mantelmeeuw en 92 paren Zilvermeeuw.  
Langs de kust vestigden zich (vaak solitaire) broedparen op verspreide locaties. 
De Zedelgemse kolonie bevindt zich op daken met een duidelijke voorkeur voor weinig onderhouden 
asbestdaken. Een deel van de vogels gebruikt deze site ook in de winter. 
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De belangrijkste bevinding is dat meeuwenkolonies zich na aangehouden (al dan niet georganiseerde) 
verstoring zullen vestigen op andere locaties. Alle Belgische broedkolonies van grote meeuwen, zoals 
ook die in Antwerpen centrum, staan momenteel onder zware druk, zodat een verder verspreiding wel 
binnen de verwachtingen ligt.  
In het projectgebied zijn tot dusver geen broedpogingen ondernomen.  
Verdere verstoring kan leiden voor een verdere verspreiding van broedkolonies van grote meeuwen 
dieper in het binnenland. Vogels die op daken werden grootgebracht, vertrekken immers met een heel 
nieuw zoekbeeld als het gaat over een ‘geschikte broedlocatie’. 
 
Een andere reden dat Zilvermeeuwen zich verder in het binnenland zouden kunnen uitbreiden, is een 
goed broedsucces in de bestaande kolonies. Plaatsgebrek in bestaande broedkolonies kan hen 
dwingen op zoek te gaan naar nieuwe broedplaatsen. Zo broeden Zilvermeeuwen ook al in het centrum 
van Parijs en Londen, en Geelpootmeeuwen in het centrum van Rome. 
 

5.3 Stimulansen voor en remmende factoren op een vast dagritme 
 
Niet alle factoren die meeuwen aantrekken zijn voorspelbaar of waarneembaar. De keuze waar er 
gefoerageerd wordt, is deels afhankelijk van vaste patronen. Maar nu en dan zijn er uitzonderlijke 
omstandigheden die dat vaste patroon doorbreken: 
 
Gewoonte:  
Het ontwikkelen van een vast dagritme geeft het voordeel dat vliegtijden, gebieden of hele regio’s zeer 
goed gekend zijn. De meeste soorten of individuen die langdurig op een vaste plaats verblijven, 
ontwikkelen een vast dagritme. 
 
Groepsgedrag:  
Door hun sociale gedrag en omdat ze een overlappende niche bekleden, trekken verschillende soorten 
meeuwen elkaar aan. Het gezamenlijk naar geschikte foerageergebieden zoeken en hun grote 
zichtbaarheid vergroten de kans op succes. Het levert hen bovendien een aanzienlijke 
energiebesparing op. Maar het leven in groep vereist een zekere discipline en meer aandacht voor die 
vaste patronen, zoals de gezamenlijke vertrekmomenten naar slaap- of pleisterplaatsen. 
 
Landbouwactiviteiten en beschikbaarheid van voedsel:  
Doordat meeuwen vaak jaar na jaar in hetzelfde gebied of in dezelfde regio verblijven, kennen zij het 
terrein zeer goed. Vaak blijkt ook dat meeuwen jaar na jaar op dezelfde percelen foerageren. 
In uitzonderlijke omstandigheden, zoals bij het droogvallen van een slikplaat, omvangrijke 
overstromingen…, kunnen uitzonderlijke concentraties aan voedsel ontstaan. In die omstandigheden 
zullen uitzonderlijke aantallen meeuwen en andere watervogels worden aangetrokken naar plaatsen 
waar ze doorgaans niet vertoeven. Dergelijke verplaatsingen kunnen over grote afstanden 
plaatsvinden en zeer tijdelijk van aard zijn. 
 
Aanwezigheid van stortplaatsen:  
Stortplaatsen bieden een uitzonderlijke maar constante garantie op voedsel. Storten waren vooral 
belangrijk voor meeuwen tot de jaren ’90. Thans worden de meeste stortplaatsen afgedekt. Men 
vermoedt dat het afdekken van stortplaatsen een belangrijke factor is die de (althans Nederlandse) 
broedpopulaties meeuwen sterk heeft ingedijkt (www.sovon.nl). Niettemin kan menselijke activiteit 
op een stortplaats nog steeds redelijke aantallen meeuwen (en kraaiachtigen) aantrekken of 
mobiliseren. 
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Verstoring:  
Wanneer er in een bepaalde zone van het vaste rust- of foerageergebied verstoring plaatsvindt (jacht, 
recreatie,…) kan dit een grote invloed uitoefenen op grote aantallen vogels, die zich dan 
noodgedwongen naar alternatieve plaatsen begeven. Vaak zijn dit ook vaste alternatieven die telkens 
weer gebruikt worden. Het gaat niet noodzakelijk alleen om meeuwen, maar vaak ook soorten die 
hetzelfde voedsel nuttigen en dus dezelfde gebieden delen. 
 

5.4 Waarom en waar slapen meeuwen in de winter samen? 
 
Soorten met een uitgesproken sociaal gedrag, zoals meeuwen, kraaien, spreeuwen en Kieviten, slapen 
buiten de broedtijd zelden solitair. Samentroepen zit erin gebakken en vaak broeden deze soorten 
broeden ook in (al dan niet los) kolonieverband. Enkele factoren werken dat gedrag in de hand: 
 
Gewoonte:  
Veel diersoorten ontwikkelen een vast dagpatroon dat voor een bepaalde tijd worden aangehouden 
(van enkele dagen tot soms jaren na elkaar). Er zijn talrijke gevallen bekend waarbij meeuwen (en 
soorten uit andere families) vele jaren naar dezelfde overwinteringsplaats terugkeren en een 
gelijkaardig dagpatroon aanhouden. Zo bezocht een Grote Burgemeester gedurende 9 jaar dezelfde 
overwinteringsplaats aan de Vistrap in Oostende. 
 
Groepsgedrag:   
Hoewel sommige succesvolle soorten door de mens als een bedreiging of zelfs als pestsoort worden 
bestempeld, biedt net het samentroepen extra opportuniteiten: ze zijn immers beter voorspelbaar en 
ook gemakkelijker zichtbaar. Er zijn van deze soorten doorgaans meer gedragsstudies beschikbaar. 
Een uitgesproken sociaal gedrag, zoals we zien bij meeuwen en kraaien, is de voornaamste sleutel tot 
succes bij die soorten. Het spreekt voor zich dat er voor die soorten dan ook geen enkele reden bestaat 
om dat gedrag te wijzigen. Samen slapen is veiliger en samen voedsel zoeken geeft meer kansen op 
succes en werkt energiebesparend. 
 
Geschikte en veilige slaapplaatsen:    
Voor meeuwen is de aanwezigheid van open water bepalend voor het gebruik van voorverzamel- en/of 
slaapplaatsen. Het dichtvriezen van plassen impliceert dat er naar een geschikt alternatief moet 
worden gezocht dat liefst niet dicht vriest (cfr. Gosler & Kenward 1995). Dit is wellicht de voornaamste 
reden waarom thans vooral grote spaarbekkens worden uitgekozen als slaapplaats: uit ervaring weten 
meeuwen dat grote en diepere watermassa’s zelden (of alvast het laatst) dichtvriezen. Ook daken 
passen in dit segment: ze bieden niet alleen bescherming tegen predatoren, maar bieden vaak ook 
warmte bij vriesweer. 
 
Vermijden van verstoring:    
Grote waterplassen met steile oevers bieden de ultieme beveiliging tegen predatoren. Vossen, katten 
en marterachtigen nemen er minder snel of nooit het risico om in ijskoud water terecht te komen. 
Bovendien zijn waterspaarbekkens doorgaans niet publiekelijk toegankelijk, daardoor garanderen zij 
optimale rust. 
 
Informatiecentrum:    
Een In de regel belangrijk aspect van gemeenschappelijke slaapplaatsen is dat er op dergelijke 
samenscholingen veel “informatie-uitwisseling” plaatsvindt tussen vogels. Ze zien van elkaar wie uit 
welke richting komt/of vertrekt en leren zo op zeer korte termijn waar de beste foerageergebieden 
liggen. Dat bleek ook al uit de studie van Rooseleer (1979), die aan de hand van gekleurmerkte 
Kokmeeuwen vaststelde dat er bijzonder veel interactie was met andere plaatsen. Vogels die in het 
binnenland werden gezien, doken op in bv. Oostende, of op andere stortplaatsen. Slaapplaatsen 
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fungeren dus ook als dagelijkse ‘dispatchingplaats’. Dit zien we ook bij andere soorten zoals Kauwen 
en Spreeuwen.  
  

5.5 Slaapplaatsen of voorverzamelplaatsen? 
 
Het lijkt slechts een kleine nuance of het nu gaat om een voorverzamelplaats of een echte slaapplaats. 
Met het oog op de doelstellingen van voorliggende studie is dat verschil, en de mogelijke impact ervan, 
echter belangrijk. 
 
Net het feit dat vogels de voorverzamelplaatsen doorgaans pas in het donker verlaten en doorschuiven 
naar de slaapplaats (die vaak op redelijk afstand is verwijderd) impliceert dat er in het grote, 
‘onzichtbare’ verplaatsingen gebeuren van aantallen die we (nog) onvoldoende kunnen inschatten 
(voor de gekende slaapplaatsen, zie 4.3.2 en 4.4.). Veel foerageerplaatsen zien er pas echt door de 
meeuwen verlaten uit tegen volledige duisternis en voorverzamelplaatsen vaak nog later (Rooseleer 
1979). Uiteraard zijn dergelijke niet gekende of niet waarneembare verplaatsingen potentieel veel 
gevaarlijker voor het vliegverkeer dan de wel zichtbare (lees ook 7.2). 
 
Die onduidelijkheid was ook een barrière in een Brits onderzoek, waarbij al snel bleek dat het niet 
duidelijk was wanneer het precies om een echte slaapplaats of een voorverzamelplaats ging. Men 
stelde vast dat de minste verstoring ervoor zorgde dat alle vogels in de schemer verdwenen, terwijl ze 
anders mogelijk ter plaatse waren gebleven (Austin et al. 2003). De auteurs waren evenwel van mening 
dat er nog nauwelijks aankomst was na het duister. Waarnemingen op Eeckhoven door diverse tellers 
doen vermoeden dat dat hier wél het geval is, maar we weten niet wanneer de aanvoer echt stopt. 
 
De indruk bestaat dat voorverzamelplaatsen in omvang toenemen naarmate ze dichter bij de 
daadwerkelijke slaapplaats gelegen zijn. Wanneer slaapplaatsen tijdelijk niet gebruikt worden als 
slaapplaats, fungeren ze vaak nog wel als voorverzamelplaatsen. Dit wordt soms op het Insteekdok te 
Vilvoorde/Grimbergen vastgesteld. 
 
Het is overigens nog discutabel of we echt over een ‘slaapplaats’ kunnen spreken. Veel vogelsoorten 
slapen overdag in herhaalde, korte sessies, omdat het dan veel veiliger is. Op slaapplaatsen van 
meeuwen is er de hele nacht door aardig wat activiteit te bespeuren met badderende, 
rondzwemmende en roepende vogels (pers. waarneming). Die gezamenlijke ‘slaapplaatsen’ worden 
zeker ook gebruikt om de duisternis met een veel grotere kans op overleving te doorstaan. 
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5.6 Belangrijkste pendelroutes 
 
Bij veel vogelsoorten is het moeilijk om de structuur in hun bewegingspatronen waar te nemen. Bij 
meeuwen ligt dat enigszins anders. Hoewel de timing van foerageergedrag van meeuwen en dus ook 
hun bewegingen door de dag heen niet voorspelbaar zijn, ligt dat anders met de bewegingen vanuit, 
en vooral naar de slaapplaatsen. 
 
Waarom ‘vooral naar’? 
De vluchten naar de slaapplaatsen ’s avonds vinden erg geconcentreerd plaats en vooral net voor de 
invallende duisternis. Dat laat ons beter toe een deel van die bewegingen in kaart te brengen. De 
ochtendlijke bewegingen van de slaapplaats naar de foerageergebieden gebeurt gespreider in tijd en 
ruimte. Van de meeuwen die slapen in de Brusselse Kanaalzone, wordt ’s morgens gezien hoe de 
meeuwen haast ‘doksgewijs’ opschuiven richting foerageergebieden. Een deel van de vogels vliegt 
echter meteen straalsgewijs naar de foerageerplaatsen. 
 
Voor de langere verplaatsing vanuit de slaapplaats Eeckhoven in Duffel-Rumst (dus buiten de 13 km.-
zone) is het vliegpatroon ter hoogte van Brussels Airport vermoedelijk al zeer sterk uitgestraald en 
diffuus, en dus ook moeilijker in kaart te brengen. Bovendien wordt er vanuit de slaapplaatsen vaak 
dagelijks voor andere foerageergebieden gekozen, zoals in het verleden werd aangetoond door 
Rooseleer (1979). 
 
Het ‘naverzamelen’ (dus na het slapen) vóór de verplaatsing naar de foerageerplaatsen, gebeurt meer 
gespreid en straalsgewijs, terwijl het voorverzamelen (’s avonds) meer geconcentreerd gebeurt.  
 
Figuur 24 toont een globaal overzicht van wat er bij het veldwerk werd vastgesteld. De belangrijkste 
pleisterplaatsen, verzamel- en slaapplaatsen staan aangegeven, alsook de vaste vliegroutes. Dit is een 
oppervlakkige bewerking van de veldgegevens die in bijlage als dataset en GIS-bestand worden 
aangeleverd.  
 
De schemervluchten langs en over waterlichamen vinden doorgaan vrij laag (ca. 50m) tot zeer laag 
plaats (5 tot 10m). Wellicht vormen waterpartijen door de weerkaatsing op die hoogte duidelijkere 
gidslijnen in het donker. Naarmate het ’s morgens lichter wordt, wordt er hoger gevlogen. ’s Avonds is 
dat uiteraard net andersom. De verdere verplaatsingen over land of bewoonde kernen (bv. Richting 
Antwerpen) beginnen vroeger, vogels vliegen dan hoog (80 m) tot zeer hoog (ca. 100 tot 150 m).   
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Figuur 24: Belangrijkste pleister- of verzamelplaatsen en belangrijkste vaste vliegroutes In het projectgebied (slaaptrek kan in 2 richtingen)   
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5.7 Vaste winterplaatsen en hun alternatieven in de omgeving 
 
In de winter wordt er frequent gependeld tussen de vaste foerageerplaatsen (Kanaalzone 
Brussel/Vilvoorde, Dorenveld Steenokkerzeel, Dijlevallei) en de (vermoedelijke) voorverzamel- of 
slaapplaatsen (3 in de Brusselse kanaalzone, Eeckhoven Duffel/Rumst, Walem en Kessel-lo). Die 
dagelijkse pendelbewegingen omvatten een groot verloop van individuen wat impliceert dat meeuwen 
een grote terreinkennis bezitten in de zeer brede zin van het woord. Het is zelfs waarschijnlijk dat 
individuen vaak de landsgrenzen oversteken en al dan niet na verloop van tijd weer opduiken. Toch 
gebruiken de vogels jarenlang, of vaak decennialang dezelfde traditionele pendelroutes. Die kennis 
wordt dus duidelijk doorgegeven van generatie op generatie. 
 
De momenteel voorlopig enige zekere en vaste grote slaapplaats is die van AWW-Eeckhoven in Duffel-
Rumst. Verder zuidelijk (ten zuiden van de Dijlevallei) is er ook nog de kleine slaapplaats in Genval 
(Waals-Brabant), waar tot enkele 1000den (in hoofdzaak Kok)meeuwen overnachten. 
 
Dan is er een reeks gebieden die mogelijk fungeren als alternatieve of onregelmatige voorverzamel- of 
slaapplaats. Daartoe behoren onder meer de Eglegemvijver in Hombeek, het BLOSO-domein in 
Hofstade, het Mechels Broek in Mechelen, de Grote Vijver van Walem en de omgeving van Willebroek. 
 
De belangrijkheid van hun aanwezigheid wordt verder belicht onder 7.1. 
 
 

5.8 Aantallen 
 
We zien de aantallen meeuwen op slaapplaatsen de laatste 10 jaar bij een aantal soorten, in het 
bijzonder de Kokmeeuw, sterk slinken. Aantallen zijn echter niet alleen afhankelijk van de algemene 
soorttrend, ook de toestand op naburige slaapplaatsen kan een grote invloed hebben op de 
aantallen op andere plaatsen. Die toestand kan door verschillende factoren worden beïnvloed: 
verstoring, extreem voedselaanbod, dichtvriezen van bepaalde slaapplaatsen. 
 
Daarnaast wordt de studie van aantallen meeuwen op slaapplaatsen extra bemoeilijkt door de sterke 
uitwisseling die er sowieso al plaatsvindt (Devos 2007). 
 
Op nationale schaal kan ook de winterstrengheid een zekere invloed uitoefenen. Strenge winters 
zorgen voor hogere aantallen meeuwen in Vlaanderen, maar ook voor het dichtvriezen van (een deel 
van) de slaapplaatsen, waardoor het verplaatsingspatroon grondig verandert.  
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6 Conclusies 
 

6.1 Bestaande kennis gebundeld en nieuw verzamelde kennis 
 
Hieronder volgt een beknopte samenvatting van de resultaten uit deze studie. 
Wat weten we over verplaatsingen en plaatstrouw bij meeuwen? 
 
Het is duidelijk dat de grote concentraties meeuwen vaste gebieden gebruiken en we hebben een 
redelijk beeld van de plaatsen die hun voorkeur dragen. Anderzijds zijn meeuwen erom bekend 
bijzonder flexibel te zijn en hun foerageerplaatsen en vliegbewegingen snel aan te (kunnen) passen 
onder invloed van bepaalde factoren. Zelfs op korte termijn. 
Vogels gebruiken dagelijks vaak andere foerageergebieden maar doorgaans worden wel steeds 
dezelfde foerageer- of rustgebieden bezocht. 
 
In het voorjaar en in de zomer geven de foerageerplaatsen (zoals zones met agrarische activiteiten, 
overstromingsgebieden,…) de beste houvast op hun dagritme. In de winter zijn het vooral de rust-, 
voorverzamel- en slaapplaatsen waar de meeuwen frequent verschijnen, maar ook ondergelopen 
akkers en weilanden kunnen tijdelijk meeuwen aantrekken. 
 
Om die gebieden te bereiken worden doorgaans ook dezelfde pendelroutes gebruikt, maar die 
vliegroutes tekenen zich duidelijker af bij de slaaptrek ’s avonds, dan ’s morgens. Of ze zijn althans 
gemakkelijker vast te stellen. 
 
 

6.2 Leemten in de kennis: wat weten we (voorlopig) nog niet? 
 

6.2.1 Vergelijking met vroegere situatie niet mogelijk 
 
De bevindingen van eerdere studies (zoals Rooseleer 1979) verschillen op bepaalde punten sterk van 
de huidige vaststellingen. Vooral trad er een wijziging op in het foerageerpatroon: daar waar vroeger 
vaak open stortplaatsen (breekwerven) werden bezocht en de waterkwaliteit erbarmelijk was, zijn 
stortplaatsen nu afgedekt, en zijn er meer waterbekkens of SIGMA-gebieden (zoals het gecontroleerd 
getijdengebied Zennegat bij Mechelen) met bovendien een fel verbeterde waterkwaliteit. 
Maar ook de populaties van vrijwel alle meeuwensoorten zijn grondig veranderd en broedlocaties 
hebben zich verplaatst. 
Dit alles heeft een sterke invloed uitgeoefend op de dagelijkse patronen van meeuwen (en andere 
watervogels). 
Bovendien bieden gecentraliseerde, digitale databanken ons thans veel meer mogelijkheden om 
gegevens uit te wisselen en te vergelijken.  
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6.2.2 Concrete verschillen en gelijkenissen met de studie van Rooseleer (1979) 
 
6.2.2.1.  Stortplaatsen en breekwerven 
In het onderzoek van Roseleer (1979) kwam duidelijk tot uiting dat breekwerven of open stortplaatsen 
belangrijk waren. Het is nu ondenkbaar dat de breekwerf van Nossegem op slechts 200 m. ten zuiden 
van de luchthaven was gesitueerd. Dagelijks waren hier in de winter 2000 tot 3000 (vooral) 
Kokmeeuwen aanwezig. Die samenscholing trok ook andere soorten aan die in groepsverband 
foerageren, zoals kraaiachtigen en Spreeuwen. 
Na het kleurmerken van Kokmeeuwen werd duidelijk dat veel van die vogels dagelijks op andere 
breekwerven opdoken (Meise, Leuven, Mont-Saint-Guibert,…). Daarbovenop vlogen in de jaren ’70 
dagelijks ca. 50.000 meeuwen vanuit het Scheldegebied en Mechelen over Zaventem naar Brussel en 
de Dijlevallei en de stortplaatsen van Mont-Saint-Guibert en Gastuche in Waals-Brabant (Herroelen & 
De Fraine 1975; Stenbock 1972). Dat een groot deel van de Kokmeeuwen toen frequent storten 
bezochten om aan voedsel te geraken, werd duidelijk geïllustreerd door Rooseleer: in 55% van de 
onderzochte Kokmeeuwenmagen werd destijds nog traceerbaar (!) afval aangetroffen, zoals plastic en 
glas. Om Nossegem te bereiken en te verlaten werd er dagelijks vanuit het Mechels Broek en Hofstade 
over de luchthaven gependeld. 
Nu zijn die stortplaatsen afgedekt of zelfs verdwenen, en is die aanvliegroute niet meer of nog 
nauwelijks in gebruik. 
 
6.2.2.2.  Populatiegrootte 
Ten tijde van dat onderzoek overwinterden in België naar schatting 150.000 Kokmeeuwen (Huygh & 
Louette 1972). Die winterpopulatie is later fel gestegen en in 1995 werden alleen in Kluizen al 200.000 
Kokmeeuwen geteld. Het Belgisch totaal moet dus een veelvoud zijn geweest. Thans zijn die aantallen 
terug sterk gedaald (zie 4.4.1.1.) maar de beschikbare gegevens laten nog niet toe een grondige 
schatting van de winterpopulatie te maken voor Vlaanderen of België (pers. med. Koen Devos – INBO).  
 
6.2.2.3.  Gebruik van voorverzamel- en slaapplaatsen 
De Wachtbekkens van Vilvoorde/Machelen Noord en Zuid werden toen frequent gebruikt als 
voorverzamelplaats, soms werd er zelfs overnacht door 500 tot 3000 vogels. Die vaststelling is 
betrouwbaar omdat de vogels daar midden in de nacht konden worden gezien dankzij de aanpalende 
straatverlichting. 
Thans dient deze locatie niet meer als vaste verzamel- of slaapplaats. Tussen 2013 en 2017 waren er 
slechts 3 tellingen boven de 100 Kokmeeuwen, met maximaal 201 ex. op 5 december 2015. Het lijkt er 
dus op dat Eeckhoven een belangrijke invloed heeft gehad op de kleinere plassen die vroeger veel 
belangrijker waren. Binnen het onderzochte gebied waren de belangrijkste slaapplaatsen in de jaren 
’70 het BLOSO-domein in Hofstade en Lier (Huygh & Louette 1972), Bauwens voegde daar in 1979 ook 
het Mechels Broek aan toe. Hofstade kreeg op sommige nachten bezoek van slechts een paar 100 
vogels, maar er was ook een telling van 15.000 tot 20.000 vogels op 30 november (jaar werd niet 
vermeld) (Paulussen 1974, Huyg & Louette 1972). 
 
De ingebruikname van Eeckhoven door meeuwen creëert dan wel een nieuwe gigantische slaapplaats 
niet zo ver van de luchthaven, maar het bekken valt volledig binnen de vliegcorridors die al lang worden 
gebruikt (Netebekken). Maar bovenal heeft deze relatief nieuwe slaapplaats ervoor gezorgd dat 
andere slaapplaatsen en zelfs voorverzamelplaatsen zoals BLOSO-domein Hofstade, plassen Walem en 
Mechels Broek (Mechelen) behoorlijk werden ontlast van grote aantallen meeuwen. Die plaatsen zijn 
alle dichter bij de luchthaven gelegen! 
 
De functie van plassen in het projectgebied verschoof in het verleden dus al regelmatig, en misschien 
is de huidige toestand veel stabieler. Sinds de eeuwwisseling zien we (alvast in de Beneden Netevallei) 
een zeer vast patroon, waarmee we uiteraard niet willen beweren dat het al die tijd om ‘dezelfde 
vogels’ gaat. 
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6.2.2.4.  Plaatstrouw bij de winterpopulatie groter dan op individueel niveau 
Er zijn natuurlijk ook sterke overeenkomsten met het onderzoek van Rooseleer (1979). Eén van de 
belangrijkste is dat deze studie al bewees dat meeuwen zeer flexibel zijn in de keuze waar ze gaan 
foerageren. In de door ons uitgevoerde tellingen, doen de sterke wisselingen dat wel vermoeden, maar 
dit met veldwaarnemingen aantonen is veel moeilijker. 
Rooseleer merkte in totaal 1079 Kokmeeuwen op 6 plaatsen met 7 verschillende kleurcombinaties 
(verschillende kleurcombinaties bij de 2 vangsessies in Nossegem). Eens op een locatie bleek dat 
(gemerkte) individuen meestal zeer honkvast waren en een bepaalde plek op de foerageerplaats 
opeisten (mogelijk in functie van hiërarchie) en adulte vogels bleken daarbij het meest dominant. 
Maar die regelmaat bleek helemaal te ontbreken wanneer dat patroon over verschillende dagen heen 
werd bekeken. 

 Van de 220 in Kessel-lo gemerkte Kokmeeuwen kwamen de terugmeldingen alleen uit 
westelijke richting. Meer bepaald uit Brussel, de breekwerf van Nossegem, de breekwerf van 
Meise, Vilvoorde en (4x!) in Oostende. 

 Van de 383 in Meise gemerkte vogels kwamen er 80 terugmeldingen uit alle richtingen: 
Antwerpen, Lier, Walem, de breekwerf van Rumst, Willebroek, Mechelen, Zemst, de 
breekwerf van Leuven, Vilvoorde, de breekwerf van Nossegem, Brussel, Eigenbrakel, Wemmel, 
Blandy, Roeselare, Gent en Oostende. 

 Van de 395 in Nossegem gemerkte vogels kwamen er 42 terugmeldingen uit alle richtingen: 
Hofstade, Mechelen, Sint-Katelijne-Waver, de breekwerf van Leuven, Essene, Machelen, 
Willebroek, Vilvoorde en Brussel. 

 Van slechts 4 op de breekwerf van Leuven gemerkte vogels kwamen er in totaal 5 
terugmeldingen uit Brussel en Mechelen. 

 Van de 77 op de breekwerf van Rumst gemerkte meeuwen waren er 15 terugmeldingen uit 
alle behalve westelijke richtingen: Deurne, Turnhout, de breekwerf van Leuven, Mechelen, de 
breekwerf van Nossegem en Machelen.  

 Van de 160 op de breekwerf van Herentals gemerkte vogels, zag de auteur er ’s avonds al 15 
terug op de nabijgelegen broedkolonie in Snepkensvijver in Geel/Kasterlee.  

 
Nog opvallender was dat het aantal vogels die op de plaats van het merken werd teruggezien, 
verwaarloosbaar was. Het best scoorde de breekwerf van Nossegem, waar er 15 van de 395 vogels 
werden teruggezien op die plek. Er vond dus een zeer grote uitwisseling plaats met andere, soms veraf 
gelegen gebieden. Vogels die wél terugkeerden, bleken overigens meestal weer andere uit de reeks. 
Dit doet sterk vermoeden dat de uitwisseling wellicht vanuit de slaapplaats wordt besloten. Dit 
ondersteunt de theorie dat dergelijke slaapplaatsen fungeren als kenniscentrum en dat er zeer veel 
informatie wordt uitgewisseld (zie 5.3.). Een interessante vraag is in welke mate dergelijke individuen 
dan gebruik maken van de verschillende slaapplaatsen in het land (of daarbuiten). Het netwerk van 
verzamelplaatsen en de uitwisselingsroutes zou bijgevolg een vrij stabiele kaart kunnen zijn, en wat 
vergelijkbaar met de stations en spoorlijnen op een spoorwegenkaart. 
 
 

6.2.3 Dagelijkse actieradius? 
 
De afstanden die meeuwen dagelijks afleggen worden zonder twijfel onderschat. Een anekdotische 
vaststelling op dat vlak was dat de Zeebrugse Kleine Mantelmeeuwen dagelijks ca. 70 km op en af 
vliegen naar Moeskroen (Van Muylem 2013). Dergelijke patronen kunnen alleen aan het licht komen 
met uitgebreid (maar duur) zenderonderzoek. 
Dat is wat ook Rooseleer (1979) aantoonde met terugmeldingen van vogels die in Vlaams-Brabant 
werden gekleurmerkt, en tot in Turnhout en Oostende werden terug gemeld. 
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Daarnaast tonen ook de aanwijzingen dat een deel van de (grotere) meeuwen wellicht dagelijks 
pendelt tussen het onderzochte gebied en de slaapplaatsen in en rond de Antwerpse haven, dat gericht 
veldwerk en tellingen kunnen helpen om de vaste bewegingen te detecteren en in kaart te brengen. 
 
 

6.2.4 Welke invloed hebben gebieden net buiten de onderzoekszone van 13km? 
 
We weten slechts in beperkte mate hoe de interacties tussen de verschillende gebieden binnen de 
onderzochte regio verlopen. Net als de voorbeelden uit 5.2.2., suggereren waarnemingen van de 
uitzonderlijk traceerbare of herkenbare individuen dat die interacties en uitwisselingen binnen het 
besproken gebied vrij intens kunnen zijn. 
Minder zicht hebben we op de uitwisselingen met gebieden buiten de onderzochte zone. Zo is niet 
geweten of vogels die overnachten op de slaapplaats Eeckhoven, nu en dan ook op andere grote 
slaapplaatsen opduiken, of in welke mate er spreiding en uitwisseling overdag. Het is evenmin duidelijk 
of alle vogels uit de onderzochte zone wel gaan slapen in Eeckhoven of waar de andere slaapplaatsen 
liggen. 
 
Zenderonderzoek van INBO (Van Muylem 2013) illustreerde alvast aan dat de vliegpatronen van Kleine 
Mantelmeeuwen zelfs op 10 dagen tijd een waar spaghettipatroon weerspiegelt met veel variatie. Er 
zijn alvast meerdere aanwijzingen dat dat ook voor andere soorten binnen de verwachtingen ligt. 
Zo worden gekleurringde meeuwen eerder uitzonderlijk langdurig op eenzelfde plaats waargenomen. 
 
Zenderonderzoek op een kolonie Zilvermeeuwen in het Britse St-Ives in Cornwall in mei 2014, bracht 
eveneens die grote individuele variatie in de gewoontes en de omvang van de actieradius aan het licht 
(Rock et al. 2016). Sommige vogels verkozen dagelijks op zee te trekken, anderen trokken het 
binnenland in. De ene vogel maakte gebruik van 560 km² om te foerageren, het vrouwtje van het 
buurnest minder dan 10 km². 
 
We kunnen over het algemeen dus wel stellen dat de meeste meeuwen, individuen dan, doorgaans 
wel vaste patronen onderhouden, maar dat die patronen niet zijn door te trekken voor de soort op 
zich. Het beeld van een groep meeuwen biedt dus geen uniformiteit: het zal altijd een wirwar van 
uitwisselingen en gebruik van een wisselend dagpatroon door elkaar tonen. 
 
Maar het sociale gedrag zal in de hand werken dat we wel een algemeen patroon in timing zullen 
kunnen ontwaren in de sociale evenementen van de volledige populatie. De voorverzamelplaatsen, 
slaapplaatsen en vermoedelijk ook de rustmomenten zullen dus duidelijk te lokaliseren en zelfs te 
timen zijn.   
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7 Mogelijke aanbevelingen voor maatregelen 
 
We bespreken welke (haalbare) acties een belangrijke invloed zouden kunnen uitoefenen op de 
aanwezigheid van meeuwen rond Brussels Airport. 
 

7.1 Op en rond de luchthaven 
 
Rooseleer (1979) besprak naast de courante afschrikmiddelen op de luchthaven, zoals het gebruik van 
licht- en/of geluidsbronnen, enkele hoofdmaatregelen die zouden kunnen genomen worden op of in 
de onmiddellijke omgeving rond de luchthaven. Wellicht zijn er daar verschillende van uitgetest of in 
gebruik: 
 

 De schade beperken door de kwetsbare delen van vliegtuigen te verstevigen of ontwerpen bij 
te sturen. 
 De neus kreeg ten tijde van zijn studie 26% en de motoren 19% van de strikes te 

verwerken. Nu, bijna 40 jaar later, zijn hierin heel wat stappen voorwaarts gemaakt. 

 Botsingen vermijden door luchthavens vogelvrij te maken en te houden of actief de gekende 
vogelconcentraties te ontwijken 
 De laatste is wegens de redelijke voorspelbaarheid van de belangrijkste vliegroutes een 

voor de hand liggende maatregel 

 De onmiddellijke omgeving van de luchthaven ’s nachts scannen met behulp van radars vanop  
de luchthaven 
 Thans een veel gebruikte methode die dankzij de verbeteringen in radarsystemen voor de 

hand ligt. 

 Een risicokaart maken. Er werden toen al drie hoofdcategorieën bepaald: 
-meer dan 350 ex.: Hoog risico 
-101 tot 350 ex.:  Matig risico 
-50 tot 100 ex.:   Laag risico 

Daarnaast zouden rode bollen worden gebruikt voor belangrijke broedplaatsen, en pijlen voor 
de dagelijkse voedselvluchten met resp. piekmomenten. 
 Hiervoor zou de INBO-kaart een belangrijke basis kunnen vormen aangezien die zowel de 

informatie van slaapplaatsen, trekroutes als foerageergebieden over alle soorten heen 
bundelt, inclusief de nu gekende slaapplaatsen van meeuwen. 

 
Een andere maatregel die toen werd vermeld, is het gebruik van tele-geleide vliegtuigen, waarmee 
roofvogels werden ‘nagebootst’. Destijds bleek deze techniek te duur, o.a. vanwege de daaraan 
verbonden personeelskost. 
Niettemin zijn er ondertussen bijzondere vorderingen gemaakt en bieden drones of gelijkaardige op 
afstand bestuurde tuigen hier nieuwe opties voor gebruik op de luchthaven. 
 
Ecologische bestrijding (dus afschot) is drastisch maar bleek volgens Rooseleer de meest effectieve 
methode. Met de huidige inzichten in verspreiding, uitwisseling en gebruik van een pendelnetwerk 
vanuit slaapplaatsen is het idee ‘elke meeuw is er één minder’ echter geen steek te houden. 
Zoals Rooseleer reeds aangaf, duiken individuen vrijwel dagelijks ergens anders op, en heeft afschot 
van individuen geen enkele invloed op het globale probleem.   



  55 
 

7.2 In de ruimere omgeving (projectgebied) 
 

7.2.1 Streven naar het behoud en rust op de grote slaapplaatsen 
 
Aangezien de vliegcorridors van meeuwen zich momenteel grotendeels buiten de luchthaventerreinen 
of lage aanvliegroutes bevinden, lijkt ons het behoud en het niet verstoren (en dus ondoordacht 
wijzigen) van de bestaande situatie (i.e. status quo) een voor de hand liggende factor. 
 
Meeuwen maken liefst gebruik van veilige slaapplaatsen, dus grote en diepe waterplassen. 
Drinkwaterreservoirs lijken daarbij hun favoriete keuze: er zijn steile oevers waar roofdieren zich niet 
aan wagen, er is voldoende afstand tussen de slapende menigte en de oever en het ingesloten karakter 
van een vijver (zoals thans het geval is op de BLOSO-vijver van Hofstade) valt weg. Er zijn in de 
onmiddellijke omgeving bovendien diverse uitwijkmogelijkheden beschikbaar indien er toch gevaar 
opduikt. 
 
Het AWW-bekken Eeckhoven op de grens van Duffel en Rumst fungeert als voornaamste grote en vaste 
slaapplaats voor vele duizenden meeuwen (tot ca. 25.000 op piekmomenten). Dit bekken situeert zich 
op 17,5 km ten noorden van het projectgebied, een 5-tal km buiten de 13 km straal. 
 
Gosler & Kenward (1995) stelden reeds dat meeuwen op een vrij eenvoudige manier kunnen worden 
verjaagd van een vaste slaapplaats, zelfs zonder (of met een beperkte) negatieve invloed op andere 
watervogels. De meeuwen verspreidden dan echter wel naar dichtbij gelegen alternatieven. 
In het concrete geval van AWW Eeckhoven zou dat echter betekenen dat de meeuwen zich moeten 
spreiden over de dichtste alternatieven: de vijvers van Walem (op ca. 17 km van de luchthaven), de 
Eglegemvijver in Hombeek (ca. 11 km) en het BLOSO-domein van Hofstade (op slechts 7 km), waarbij 
de aanvliegende menigte zich zal heroriënteren vanuit de verschillende aanvliegcorridors. Al deze 
plekken bevinden zich dichter bij de luchthaven dan de huidige slaapplaats. 
 
Even belangrijk is echter de bevinding van Gosler & Kenward dat de spreiding slechts plaatsvond zolang 
de alternatieven beschikbaar waren. Bij het dichtvriezen werd terug het oorspronkelijke bekken 
bezocht en bleken ze zelfs niet meer te reageren op de toegepaste afschrikmiddelen (geluid en zgn. 
bird-scare patronen). Vermoedelijk schatten zij de bedreiging van predatoren op ijs gevaarlijker in dan 
de uitgevoerde afschrikkingsmiddelen. 
 
Op verschillende van de Vlaamse waterspaarbekkens zijn meeuwenslaapplaatsen een vaste traditie 
geworden, dat is bv. ook het geval in Kluizen (Oost-Vlaanderen) en Woumen (West-Vlaanderen). 
Meeuwen worden er (voor zover geweten) getolereerd en de verwachting is dat hiertegen geen actie 
wordt ondernomen. Mogelijk ligt de meerprijs (personeelskost) om een locatie op lange termijn 
meeuwenvrij te houden, al op vrij korte termijn beduidend hoger dan de meerprijs om water te 
zuiveren van de gevolgen van de slaapplaats. Hoe dan ook: de meeuwenslaapplaats van Eeckhoven in 
Duffel-Rumst is al geruime tijd een doorn in het oog van AWW. Enkele jaren geleden werd er een 
persbericht verspreid waarin de aanwezigheid van de slaapplaats werd gehekeld. Volgens datzelfde 
persbericht werd er echter al geïnvesteerd in een bijkomende zuiveringsinstallatie maar het is niet 
bekend of er concrete plannen zijn rond maatregelen tegen de slaapplaats. In dit kader lijkt het ons 
zinvol dat nagegaan wordt hoe de houding van AWW tegenover de aanwezigheid van de slaapplaats 
nu is. 
 
Zoals Gosler & Kenward beschreven, zou een afschrik-actie betekenen dat meeuwen na maatregelen 
in de eerste plaats minder betrouwbaar zouden worden. Ze breken met hun vaste, voorspelbare 
regelmaat en ondernemen een zoektocht naar alternatieven. Gezien de precaire situatie van vliegende 
meeuwen rond luchthavens en aangezien de huidige slaaptrekroute niet over de onmiddellijke 
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omgeving van de luchthaven plaatsvindt, lijken er ons voldoende redenen om ernaar te streven de 
bestaande slaapplaats van Duffel-Rumst te behouden. Uiteraard geldt deze visie uit de optiek van de 
luchthaven en mogelijk niet uit die van AWW. 
 
Andere bevindingen die ijveren voor het behoud van de slaapplaats zijn dat: 

 de alternatieve plaatsen in de omgeving niet de aantallen meeuwen kunnen herbergen van AWW-
Eeckhoven. Dat impliceert dat afschrikking op Eeckhoven een sterke verspreiding van de huidige 
aantallen naar meerdere, kleinere en dus meer verstoringsgevoelige plaatsen zal teweeg brengen. 
Met dus meer uitwisseling en meer vliegactiviteit in meer kris-krasse patronen. Dat was ook het 
geval in de jaren ’80 en ’90, toen het grote spaarbekken nog niet was aangelegd. 

 meer en kleinere slaapplaatsen impliceren een grotere kans op nachtelijke verstoring. 
Oncontroleerbaar nachtelijk rondvliegen of verplaatsen van grote aantallen meeuwen is geen 
optie in het belang van veilig luchtverkeer. 

 
 

7.2.2 Vermijden van nachtelijke verstoring op en rond slaapplaatsen 
 
Meeuwen op slaapplaatsen laten zich gemakkelijk verstoren en verlaten in dat geval meestal de plaats 
waar de verstoring optreedt (Austin et al. 2003 & Gosler et al. 1995). Na dergelijke verstoring is niet 
gekend waar de groep naartoe trekt en hoe gericht of hoe verdeeld die verplaatsing gebeurt. 
 
Rond luchthavens gelden reeds strikte voorschriften die tot doel hebben het aantrekken van groepen 
vogels te beperken. Dat is echter niet het geval op of rond de grote slaapplaatsen.  Vooral voorspelbare 
nachtelijke verstoringen op dergelijke gekende plaatsen kunnen vrij gemakkelijk aan banden worden 
gelegd. In de eerste plaats wordt hier gedacht aan het afsteken van vuurwerk, zoals frequent gebeurt 
bij trouwfeesten en (vooral) bij nieuwjaar. 
Vogels vliegen dan op door verschrikking en wanneer de verstoring op grotere schaal gebeurt, is de 
kans reëel dat er ook langduriger en doelloos wordt rond gevlogen. Naar aanleiding van de jaarlijkse 
publicatie (sinds winter 2007/’08) van radaranimatiebeelden door de Universiteit van Amsterdam (zie 
http://horizon.science.uva.nl/fireworks/), publiceerde Natuurpunt op 30 januari 2012 en 10 januari 
2014 een Natuurbericht over deze problematiek 
(zie https://www.natuurpunt.be/nieuws/vogels-vluchten-massaal-voor-vuurwerk-tijdens-
jaarwisseling-20120130 
en https://www.natuurpunt.be/nieuws/vogels-genoten-niet-van-nieuwjaar-20140110).  
 
Een bufferzone rond dergelijke slaapplaatsen zou alvast kunnen verhinderen dat grote groepen 
meeuwen ’s nachts op de dool gaan. Dat geldt ook voor slaapplaatsen van bv. Kauwen, maar dan in 
een zone dichter rond de luchthaven. 
 
Voor de jacht is dergelijke maatregel niet van toepassing, omdat die uiteraard vooral tijdens daglicht 
plaatsvindt, dus niet op momenten dat meeuwen zich op de slaapplaats bevinden. 
 

  

http://horizon.science.uva.nl/fireworks/
https://www.natuurpunt.be/nieuws/vogels-vluchten-massaal-voor-vuurwerk-tijdens-jaarwisseling-20120130
https://www.natuurpunt.be/nieuws/vogels-vluchten-massaal-voor-vuurwerk-tijdens-jaarwisseling-20120130
https://www.natuurpunt.be/nieuws/vogels-genoten-niet-van-nieuwjaar-20140110
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7.2.3 Monitoren van agrarische activiteiten rond de luchthaven 
 
Een belangrijke factor die in zowel de zomer- als winterperiode van op grote afstand grote 
concentraties meeuwen kan aantrekken, zijn de agrarische activiteiten. Vooral het omploegen van 
akkers en het maaien en hooien van graslanden, maakt voedsel op een snelle manier heel toegankelijk. 
Opvliegende groepen meeuwen, kraaien, Kieviten en Spreeuwen trekken elkaar dan aan tot op 
tientallen kilometers. Meeuwensoorten die zich hierdoor laten aantrekken zijn Kokmeeuw, 
Stormmeeuw, Zwartkopmeeuw en Kleine Mantelmeeuw (zie soortbesprekingen). 
  
Activiteiten van landbouwers dienen grondig in kaart te worden gebracht en te worden gemonitord.  
Mogelijke oplossingen die het aantrekken van concentraties meeuwen niet in de hand werken, zijn 
nachtelijk ploegen (cfr. Rooseleer 1979) of een verbod op sommige activiteiten (zoals de teelt van 
bepaalde gewassen die meeuwen, Kieviten of andere vogels aantrekken) binnen een bepaalde straal 
rond de luchthaven. 
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8 Meeuwentellingen in de toekomst 
 
Het veldwerk voor dit project resulteerde in een update over de huidige verplaatsingen van meeuwen 
in de wijde omgeving rond de luchthaven. Daarnaast zijn er belangrijke leemten in de kennis naar 
boven gekomen. Het lijkt ons een belangrijk punt dat er antwoorden worden gezocht op nog open 
staande vragen. 
Het project heeft er alvast voor gezorgd dat er nieuwe interesse is gewekt bij de vrijwilligers 
(waarnemers) van verschillende vogelwerkgroepen van Natuurpunt en dat in verschillende regio’s. Er 
is zeker interesse om deel te nemen aan toekomstige telprojecten rond meeuwen. 
Er dient te worden nagedacht welke vragen prioriteit verdienen en wat de beste methode is om 
antwoorden te kunnen formuleren. 
 

8.1 Verplaatsingen naar/van voorverzamel- en/of slaapplaatsen: methode 
Een van de vragen die eerder al werd geformuleerd, is of we een beeld kunnen krijgen op hoe 
meeuwen gebruik maken van voorverzamel- en slaapplaatsen.  
Vormen die plaatsen een stabiel gegeven gedurende een winter of is er veel interactie op korte termijn 
(dagen-weken)?  
En tot hoe laat in het duister vindt die interactie plaats?  
Dat is nu nog onduidelijk. Veel vogels arriveren in het donker. Ook de vaststellingen van Rooseleer 
(1979) wijzen op een latere aankomst. Daar werd immers vastgesteld dat de foerageergebieden in de 
winter pas verlaten waren tegen het duister aan, en op voorverzamelplaatsen was dat doorgaans later. 
Het is dus zeer aannemelijk dat er nog redelijk wat meeuwen-gependel plaatsvindt van Brussel naar 
Duffel/Rumst in het donker. 
 

8.1.1 Radaronderzoek 
Radarbeelden kunnen een zeer concreet antwoord bieden: zij brengen precies in beeld hoe, waar, in 
welke richting en hoe lang er verplaatsingen plaatsvinden. 
Onderzoek met weerradars vanuit de bestaande opstellingen (in gebruik sinds 2013) laten helaas niet 
toe lokale vliegpatronen in de projectzone in kaart te brengen (pers. med. Peter Bellen). 
Er bestaan verschillende opstellingen zoals de MERLIN en ROBIN systemen die mogelijk de nodige 
informatie kunnen bieden. 
Zelfs bij mist, regen of sneeuw geven die betrouwbare informatie over vliegactiviteit van vogels. 
Doorgaans gaat het echter niet om drie-dimensionele scans en wordt de straal van 360° rond de 
opstelling niet tegelijk gescand. 
 
INBO (Instituut voor Natuur en Bosonderzoek) onderzocht de mogelijkheden hiervan voor onderzoek 
bij windturbines (Everaert 2012), maar het project stopte omdat er geen toestemming tot gebruik van 
radars werd verleend door het Ministerie van Defensie (per. med. Joris Everaert – INBO). 
Mogelijk kan Brussels Airport hier omwille van veiligheid wel de nodige vergunningen voor verkrijgen. 
Ervaringsdeskundigen dienen dan nog wel het meest geschikte radarsysteem voor dit type onderzoek 
te selecteren. 
 

8.1.2 Gebruik van zenders of dataloggers 
Betrouwbare inzichten in de concrete vliegpatronen en –tijden kunnen worden bekomen met behulp 
van zenders en/of dataloggers. Meeuwen zijn groot en lenen zich daar perfect toe. 
De belangrijkste bemerking is dat zenderonderzoek vooral geschikt is om bewegingen van individuen 
in kaart te brengen (Rock 2016). 
Gezien de enorme aantallen en het vliegen in of arriveren uit verschillende richtingen, zal dit slechts 
fragmentarische gegevens opleveren. Die kunnen niet worden veralgemeend naar grote groepen 
meeuwen en zijn dus niet representatief zijn voor het totaalbeeld van de lokale winterpopulatie. 
 



  59 
 

 

8.1.3 Doorzetten van veldwerk 
Indien er zou worden gekozen voor veldonderzoek, liggen er zeker interessante vragen voor maar 
hebben de opties uiteraard hun beperkingen: 

 Men kan bij het laatste licht postvatten op (vermoedelijke) voorverzamelplaatsen en met behulp 
van infrarood- of warmtekijkers trachten vast te stellen hoeveel vogels er bij duister vertrekken en 
in welke richting ze vliegen. Bij voorkeur op koude nachten om het infrarood- of warmtecontrast 
te verhogen. Tests in het verleden (Austin et al. 2003) wezen uit dat de resultaten teleurstellend 
waren en dat ze in combinatie met de schemerwaarnemingen dienen te worden uitgevoerd en 
berekend. De diverse meeuwensoorten waren niet herkenbaar. De kwaliteit van infrarood en in 
het bijzonder warmtekijkers biedt nu veel meer mogelijkheden: de Pulsar XP5O leent zich perfect 
voor dergelijke doeleinden. 
Mogelijk kan met de huidige lichtsterke verrekijkers (bv. Swarovski EL 50) voldoende lang geteld 
worden, maar er is ook een nieuwe (tweede) generatie restlichtversterkers (met lcd scherm en 
infraroodlamp), een soort nachtkijker dat aanzienlijk betere prestaties leveren dan de oude 
generatie. 

 Op heldere nachten met volle maan kan men postvatten op (vermoedelijke) voorverzamelplaatsen 
en gebruik maken van beschikbare maanlicht om bewegingen en de duur ervan vast te stellen. Het 
is echter niet uitgesloten dat bewegingen bij volle maan anders verlopen en langer duren dan op 
donkere nachten. Ook bij andere soorten zien we dan vaak andere patronen (o.a. Barnard 1985, 
Pinet et al. 2011).  

 Bij heldere nacht of met warmtekijker (zie boven) postvatten op AWW Eeckhoven en vaststellen 
tot hoe laat en uit welke richting vogels aanvliegen en in welke hoeveelheden. Hier kan de afstand 
tot de vogels een sterk beperkende factor zijn: er is immers slechts één punt toegankelijk (kijkhut). 

 Op de daken van de gebouwen waar overnachting van meeuwen wordt vermoed (Cargovil 
Vilvoorde, omgeving Renaultfabrieken Machelen- Vilvoorde) observatiecamera’s plaatsen om de 
functie als slaapplaats aldaar te bevestigen. 

 
Toekomstig veldwerk kan op basis van de nu verworven kennis nog beter gecoördineerd worden, en 
zich toespitsen op die plaatsen waar er nog onduidelijkheid bleef rond de uitwisselingsroutes. 
Radaronderzoek kan zich ook achteraf toespitsen op de precaire plaatsen. 
 
Verplaatsingen kunnen ook worden aangetoond met behulp van radar- of zenderonderzoek op 
individuele meeuwen. Dit kan zeer nuttige informatie opleveren om een beeld te krijgen van de 
precieze lokale bewegingen en het gebruik van een voorverzamel- of slaapplaats maar geven alleen 
een beeld op de verplaatsingen van individuen en het risico bestaat dat het niet representatief is voor 
grotere groepen. 

  

http://www.pulsar-nv.com/products/thermal-imaging-scopes-helion/thermal-imaging-scope-helion-xp-50/
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