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bij de voorplaat: 
Zwartkopmeeuw 
foto: Joost Bouwmeester 
 
Deze meeuw broedt tegenwoordig met zo’n 900 paren in 
ons land. Na een aarzelend begin rond 1975 kwam de groei 
na 1990 flink op gang. De dichtstbijzijnde kolonie ligt bij 
Nieuwkoop (ongeveer tien paar), maar veruit de meeste 
paren broeden in het Deltagebied. De Zwartkopmeeuw 
broedt graag bij Kokmeeuwen en lijkt ook het meest op 
deze soort. Bij de volwassen vogels vallen zowel in de 
zomer als in de winter de vrijwel witte vleugels op. 
De vogel van de voorplaat werd gefotografeerd bij 
Boulogne sur Mer in Noord-Frankrijk. Hier verzamelen 
zich na de broedtijd honderden exemplaren, afkomstig uit 
allerlei Europese landen. Hierbij zijn altijd veel vogels met 
kleurringen. Het loont hier de moeite om met brood de 
vogels dichterbij te lokken om zodoende de ringen af te 
lezen. Vogelaars die in het najaar naar Cap Gris Nez gaan, 
slaan een bezoek aan deze plaats zelden over. Na het 
insturen van de codes blijken er vogels uit landen als 
Nederland, België, Italië en Tsjechië bij te zitten.  JvD     




