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1. Aanleiding onderzoek 

De herinrichting van polder de Hooge Boezem achter Haastrecht was de aanleiding voor Stichting 

Vogelringstation Nebularia om in samenwerking met het Zuid-Hollands Landschap de 

broedvogelmonitoring te intensiveren en dit jaarlijks te koppelen aan ringonderzoek. De 

doelstellingen hierbij waren inzicht te krijgen over: 

 

 Het effect van de inrichting op de bestaande broedvogelpopulaties 

 De vestiging van nieuwe vogelsoorten in het gebied 

 Welke moeraszangers maken tijdens de najaarstrek gebruik van het gebied als stop-over? 

 Waar komen deze vogels vandaan en hoe lang blijven doortrekkers gemiddeld in het gebied? 

 

 
Foto 2: Nieuwe natuur: moerasveldjes met riet, lisdodde, pitrus, zeggen en open water 

 

2. Afronding herinrichting  

De herinrichting van polder de Hooge Boezem startte in het najaar van 2010. Enkele kavels aan de 

oostkant van het terrein tegen de rietstrook het Doove Gat, ook bekend als Zijdegat, werden 

afgeplagd. De grond werd gebruikt voor de aanleg van een dijkje waarover een fietspad werd 

aangelegd. Het fietspad was laat in het voorjaar 2012 klaar. In het werk werd op twee plaatsen in het 

poldertje open water gerealiseerd met daarin enkele eilandjes. Hierna volgde een periode van rust in 

het gebied waarin de vegetatie zich ontwikkelde en er diverse broedvogels weer een plekje zochten.  

In het najaar van 2013 werd een begin gemaakt met het inrichten van de 2de fase. Er waren 

twee hoofddoelstellingen: natuurontwikkeling en waterberging. Omdat het gebied deel uitmaakt van 

de Ecologische Hoofd Structuur (EHS), stonden bij de natuurontwikkeling riet en open water, 

bloemenrijk grasland en standweiden centraal. Dit alles in relatie tot de waterberging. Drie 

verschillende compartimenten moesten met een gescheiden waterpeil gaan zorgen voor de juiste 

waterstand behorend bij bovengenoemde terreintypen. Als extra maatregel kunnen deze 

compartimenten bij calamiteiten, een extreem hoge waterstand, tijdelijk water bergen. In april kwam 

het project tot afronding. Er werd nog meer weidegrond afgeplagd dat weer gebruikt werd om 

dijkjes te maken rond verschillende compartimenten. In augustus 2014 kreeg het gebied de ultieme 

beproeving en werd het binnen twee dagen geheel onder water gezet. De dijkjes voldeden en het 

water bleef staan. Het duurde bijna een week voordat al het water gecontroleerd via de overlopen 

weer uit het gebied verdwenen was. 
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Het peil werd in december 2014 omhoog gebracht. Daardoor blijft het nu in de 

wintermaanden natter. Het drukt de vegetatie in het voorjaar en weidevogels kunnen in een natter 

gebied ook wat gemakkelijker bij hun voedsel in de grond. Dit alles heeft een positief effect op de 

broedende weidevogels. De aantallen broedparen primaire weidevogels is vanaf 2015 dan ook 

opmerkelijk hoger ondanks het feit dat het graslandoppervlak met ongeveer 40% is afgenomen. 
 

 
Foto 3. Paapje op doortrek en Ringmus op een paal in polder de Hooge Boezem achter Haastrecht. 

 

3. Broedvogelinventarisatie 

Samen met het ringonderzoek hebben we de afgelopen jaren gekeken naar de broedvogelpopulaties 

in het gebied. Deze inventarisatie wordt uitgevoerd volgens de SOVON methode BMP-A. Er werden 

in totaal negen rondjes gelopen in zowel het weidegebied als in het moerasgedeelte. Daarnaast 

waren er nog enkele nachtelijke bezoeken waarbij geluid gebruikt werd om rallen in kaart te 

brengen. Dit jaar deden de waterrallen het beter dan in 2015. Er konden minimaal vier territoria 

ingetekend worden. Het Porseleinhoen bracht ons weer in verlegenheid. Er werd op 17 april een 

roepend mannetje genoteerd. In de volgende ronden en met de nachtelijke bezoeken was er geen 

indicatie op een broedende vogel. Toch werd er vanaf 6 augustus een juveniel exemplaar gezien. 

Deze vogel bleef nog minimaal een maand in het gebied. Het zou dus zo maar kunnen dat het 

Porseleinhoen er gebroed heeft. Ondanks inspanningen van de beheerder om de ganzen in het 

gebied terug te dringen groeide de populatie van de Grauwe Gans van 30 naar 51 paar. Het aantal 

pullen per paar was wel minder dan in voorgaande jaren. Ook het aantal broedende Canadese 

ganzen steeg van 5 naar 9 paar. De territoriaal gedragende Brand- en Kolgans werden niet met pullen 

gezien. De terugloop van de Wilde Eend werd duidelijk in beeld gebracht. Een mooi succes was er 

voor de Zomertaling. Drie broedende vogels in het gebied. Er werden relatief veel pullen gezien. De 

fazant deed het ook goed. Er werden vijf territoria geteld. Het aantal Meerkoeten en Waterhoenen 

bleef redelijk stabiel. De primaire weidevogels deden het bijna allemaal beter dan verleden jaar. De 

kievit groeide van 17 naar 20 paar, de Grutto van 9 naar 11 paar. De Scholekster bleef gelijk, en de 

Tureluur steeg van 5 naar 8 paar. De pionier in het gebied, de Kleine Plevier, zakte van 7 naar 2 paar. 

De Kokmeeuw heeft nu als broedvogel het gebied definitief gevonden. In 2015 twee paar, nu 

14 broedparen. Omdat de Kokmeeuwen de Visdieven op de kleine eilandjes in de weg zaten, zijn 

redelijk wat vogels op de grote plaat tot broeden gekomen. De Visdief nam toe van 38 naar 41 

broedpaar. Een broedende Zwartkopmeeuw in de nabije toekomst zou zo maar kunnen. Bij de 

moeraszangers waren geen spectaculaire verschuivingen te vinden. Van de Rietzanger, evenals de 

Kleine Karekiet en Rietgors, bleven de broedparen nagenoeg gelijk aan die van 2015. De Blauwborst 

deed weer lekker mee met vijf broedpaar. De Snor was minder vertegenwoordigd en zakte van vier 

naar twee paar. De Bosrietzangers deden het in 2016 goed. Het aantal steeg van 3 naar 5 paar. 
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Tabel 1. Uitwerking van aantallen broedvogels 

 

Dit jaar kwam het totaal aantal broedparen uit op 371 paar. Dit is beduidend meer dan in 

2014 (afronding tweede fase), toen er 236 vogelparen in het gebied tot broeden kwamen. Vorig jaar 

was dat 327. Dit is voornamelijk te verklaren door het feit dat de populaties ganzen samen met de 

Meerkoet, Visdief en Kokmeeuw flink doorgroeiden. De ontwikkeling en de uitbreiding van de 

moerasvegetatie zorgden door de jaren heen voor een verdubbeling van het aantal moeraszangers 

en de weidevogels deden het in de 2015 en 2016 ook een stuk beter dan daarvoor. Het 

soortenspectrum is iets gedaald van 50 in 2014 naar 47 verschillende vogelsoorten dit jaar.  

 

Inventarisatiebroedvogels Hooge Boezem / Doove Gat 

             

 2012 2013 2014 2015 2016   2012 2013 2014 2015 2016 

Fuut 3 4 3 3 3  Koekoek 1 0 1 0 0 

Roerdomp 0 0 0 0 0  Veldleeuwerik 0 0 0 0 0 

Ooievaar 2 2 1 1 1  Graspieper 1 0 0 0 0 

Knobbelzwaan 4 3 3 3 4  Witte Kwikstaart 3 2 2 2 3 

Grauwe Gans 5 11 10 30 51  Winterkoning 3 4 3 6 5 

Canadese Gans 3 4 4 5 9  Heggenmus 1 0 1 0 1 

Nijlgans 1 1 1 1 2  Blauwborst 3 3 6 6 5 

Bergeend 0 0 1 2 3  Merel 4 3 2 2 4 

Krakeend 2 2 1 0 0  Sprinkhaanzanger 1 1 1 1 1 

Wintertaling 0 1 0 0 0  Snor 1 0 3 4 2 

Wilde Eend 20-25 12-20 18-22 20-22 12-14  Rietzanger 12 16 22 35 35 

Zomertaling 3 1 2 2 3  Bosrietzanger 1 2 4 3 5 

Slobeend 1 2 3 1 0  Kleine Karekiet 22 18 16 20 23 

Kuifeend 2 4 2 3 3  Spotvogel 1 2 2 2 2 

Br.kiekendief 1 2 1 1 1  Braamsluiper 0 0 0 0 1 

Fazant 1 2 2 2 5  Tuinfluiter 2 2 2 1 3 

Waterral 0 0 2 2 4  Zwartkop 2 0 1 2 1 

Porseleinhoen 0 0 0 0-1 0-1  Tjiftjaf 4 2 3 5 5 

Waterhoen 1 1 1 2 3  Fitis 4 8 4 5 6 

Meerkoet 18 16 17 31 29  Pimpelmees 1 0 1 1 1 

Scholekster 2 3 4 5 5  Koolmees 1 4 1 1 3 

Kleine Plevier 2 1  ** 4 7 2  Ekster 1 1 1 1 1 

Kievit 11 6 5 17 20  Zwarte Kraai 1 1 1 1 0 

Grutto 12 11 6 9 11  Spreeuw 2 1 1 1 1 

Wulp 0 0 0 0 0  Ringmus 7 5 4 7 3 

Tureluur 4 4 2 5 8  Vink 2 3 2 1 1 

Kokmeeuw 0 0 3 2 14  Groenling 1 1 1 0 0 

Visdief 5 17 34 38 41  Putter 2 0 0 1 0 

Houtduif 4 2 2 4 2  Rietgors 8 13 17 21 21 
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Foto 4. De Bergeend is inmiddels een vaste broedvogel. 

 

4. Waarnemingen van niet broedvogels  

Mensen uit Haastrecht lopen bij mooi weer in de avonduren of in de weekenden graag een rondje 

door de Hooge Boezem. Het gebiedje is geliefd bij natuurliefhebbers en specifiek bij vogelaars. Niet 

alleen vogelliefhebbers uit de directe omgeving maar ook uit de regio en uit de rest van het land 

komen langs bij de een melding van zeldzame of bijzondere vogelsoorten. Dat er veel en leuke vogels 

gezien werden in 2016 mag duidelijk worden uit de volgende opsomming van bijzondere 

waarnemingen. 

Al vroeg in het jaar, in februari, werden Pontische Meeuwen opgemerkt. Vanaf maart zagen 

we regelmatig Zwartkopmeeuwen. Doorgaans in koppels. Ze vallen dan op de grote plas, centraal 

gelegen in het gebied, vaak om te rusten. De eerste Grutto’s kwam rond half februari. Eerst in kleine 

aantallen, later komen er grotere groepen slapen. De laatste jaren kun je er altijd wel IJslandse 

Grutto’s tussen vinden. Op 28 februari zaten er 8 exemplaren aan de grond. Op 29 februari werd er 

een Wilde Zwaan gemeld. Roodborsttapuiten worden bijna ieder jaar waargenomen. Doorgaans in 

het vroege voorjaar maar ook in het najaar. De eerste werd nu op 22 maart gezien. Op 17 april werd 

tijdens de BMP een Porseleinhoen in het nieuwe moerasperceel gehoord. Het beest was luid aan het 

roepen. Van deze soort is bekend dat ze juist in deze tijd van zich laten horen en territoriaal actief 

zijn. Een andere specifieke moerassoort de Roerdomp liet zich op 20 april horen. Een tweede 

waarneming van deze soort was op 7 oktober. Op 20 april werden ook de eerste Dwergmeeuwen 

gezien. Vijf stuks. De vogels zien we dan in de avonduren, vaak samen met de eerste Zwarte Sterns, 

mooi in het late zonlicht laag over de plas foerageren.  

In de eerste week van mei is er onder goede condities – veelal wind uit het oosten – 

doorgaans veel vogeltrek waar te nemen. Een bont scala aan verschillende vogelsoorten kunnen we 

in die periode in het gebied treffen, soms in niet-specifiek biotoop voor de soort. Op 2 mei kwamen 

er plots drie Zwarte Ibissen uit de lucht vallen. De vogels bleven even aan de grond en foerageerden 

op de plas. Veel liefhebbers konden deze niet alledaagse vogels mooi bekijken en fotograferen. Op 3 

mei waren er twee Geoorde Futen op de plas. Ze verbleven er jammer genoeg maar een dag. Op 7 

mei werd er een overvliegende Lachstern gezien. Hans Stoel zag iets aan de vogel en heeft hem op 

de foto kunnen zetten zodat er bewijsmateriaal is voor deze zeer zeldzame verschijning in de 

Krimpenerwaard. Een Zwarte Wouw kwam op 8 mei over het gebied gevlogen en op 10 mei een 

Smelleken. Beide roofvogels konden mooi op de foto worden gezet. Ook steltlopers lieten zich zien. 

Net zoals vorig jaar kwamen er in de maand mei meerdere Kleine- en Temminck’s Strandlopers aan 
de grond. Steeds wisselende kleine groepjes. Soms voor een paar minuten, soms tot een paar dagen. 

Ook Bosruiters werden er dagelijks gezien. Het maximaal aantal bedroeg acht exemplaren. Op 13 mei 

werden er twee Steenlopers ontdekt. Deze uitgesproken kustvogel werd vorig jaar ook een paar keer 

gezien. De vogels verbleven er tot 15 mei.  

  



6 

 

 
Foto 5. In de zomermaanden werden bijna dagelijks Lepelaars gezien.                                                                   foto:  Hans Stoel 

 

Op 25 mei werd de meest aansprekende steltloper tot nu toe gevonden: een Kleine 

Geelpootruiter. Deze middelgrote steltloper broedt in Noord-Amerika en was dus een heel stukje uit 

koers. De vogel werd in de avond ontdekt en op naam gebracht. Nog voor het donker konden tien 

mensen de vogel zien. De dagen erop zouden er nog vele tientallen liefhebbers komen om de vogel 

te bekijken. Grappig was dat de vogel vroeg in de ochtend van 25 mei al gefotografeerd was maar 

toen als Groenpootruiter werd gedetermineerd. De vogel bleef met kleine tussenpozen ruim een 

maand in het gebied. Op 3 juli werden er twee Witvleugelstern gezien. In juni is het doorgaans 

rustiger met vogels. Vanaf half juli kwamen er weer meer vogels. Groepen Lepelaars (maximaal 23 

exemplaren) kwamen bijeen om te rusten op de grote plas. Verder Oeverlopers, Witgatjes en 

Bosruiters. Zwarte- en Groenpootruiters waren dit jaar schaars. Grote groepen Kemphanen werden 

wel gezien tot een maximum van 140 exemplaren. Op 6 augustus werd, precies op dezelfde plaats als 

in 2015, weer een juveniel Porseleinhoen ontdekt. Ook deze vogel kreeg veel aandacht en werd tot 

11 september bijna iedere dag gezien en veel gefotografeerd. De vogel trok zich daar weinig van aan 

en liep overdag regelmatig op de slikrandjes langs het pitrusveldje van het eilandje op de kleine plas 

in het zonnetje te foerageren. Verder waren de drie Casarca’s interessant voor het gebied. Deze aan 

de Bergeend gerelateerde eend-gans werd nog niet eerder in het gebied gezien. De vogels werden 

op 17 augustus ontdekt en verbleven er enkele dagen. Op 22 augustus was er wederom één Zwarte 

Ibis in het gebied. Op 18 september waren er twee verschillende arenden boven het gebied. Er vloog 

een Visarend over, later gevolgd door een Zeearend. De laatste kon mooi gefotografeerd worden. Op 

21 september waren er drie Krombekstrandlopers en een bokje bij de grote plas. In het najaar 

werden er Blauwe Kiekendieven gezien 

. 

 
           Foto 6. Bijzondere gasten in het gebied: een Zwarte Ibis ( Hans Stoel ) en een Kleine Geelpootruiter. 
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5. Ringonderzoek Doove Gat 2016 

Het ringonderzoek in het Doove Gat ging dit jaar zijn vijfde jaar in. Het onderzoek werd in 2012 

opgezet door vrijwilligers van Stichting Vogelringstation Nebularia in samenwerking met het Zuid-

Hollands Landschap. Sindsdien worden jaarlijks van juli tot oktober regelmatig vogels gevangen, 

geringd en weer losgelaten, met de grootste inspanning gedurende de trekperiode van rietvogels in 

juli en augustus. In 2016 werd gevangen van 22 juni tot 16 oktober met in totaal 27 vangmomenten, 

twee minder dan in 2015. Als gecertificeerde ringers waren Erik Kleyheeg, Cor Oskam, Morrison Pot 

en Marcel Schildwacht actief in 2016.  

 

 
Figuur 1. De opstelling van mistnetten zoals gebruikt in 2016. Net 5 ontbreekt omdat deze na 2012 niet meer is gebruikt. 

Net S betreft een grofmazig steltlopernet. Netten L en L+ zijn netten die respectievelijk in 2014 en 2016 zijn bijgeplaatst in 

de opkomende moerasvegetatie. Zie Figuur 2 voor vergelijking van vangsten tussen de netten. 

 

Methode 

In 2016 werden 5 ochtendvangsten, 21 avondvangsten en 1 nachtvangst gedaan (Tabel 2). De 

opstelling van de mistnetten was gelijk aan 2014 en 2015, met toevoeging van net L+ in de snel 

opkomende moerasvegetatie in één van de afgeplagde delen van het gebied (Figuur 1). De 

steltloperopstelling werd de meeste vangavonden opgesteld om Watersnippen en Witgatten te 

vangen. Een inloopkooi voor rallen en steltlopers nabij net S leverde in 2016 geen vangsten op. Voor 

het lokken van vogels werden vogelgeluiden afgespeeld met mp3-spelers aangesloten op kleine 

speakers die uitsluitend op vangmomenten bij de netten werden opgehangen. De gebruikte tracks 

waren dezelfde als de voorgaande jaren. In de rietstrook werd voornamelijk gebruik gemaakt van een 

geluidenmix bestaande uit onder meer Kleine Karekiet, Waterrietzanger, Snor en Rietgors. Tijdens de 

avondvangsten werd op de locatie van net 6 ook geluid afgespeeld van Boerenzwaluw en Gele 

Kwikstaart. Bij de steltloperopstelling werd geluid afgespeeld van Watersnip, Bontbekplevier en 

Witgat. 
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Tabel 2. Overzicht van vangdagen en het totaal aantal gevangen vogels per vangdag, opgesplitst in nieuw gevangen 

exemplaren en terugvangsten van vogels die eerder al geringd waren.  

Datum Dagdeel Nieuw gevangen Terugvangsten 

22-6-2016 Avond 2 0 

1-7-2016 Ochtend 32 5 

6-7-2016 Avond 34 15 

10-7-2016 Avond 19 8 

13-7-2016 Avond 13 5 

18-7-2016 Avond 43 4 

22-7-2016 Avond 46 13 

23-7-2016 Ochtend 44 10 

24-7-2016 Avond 31 4 

27-7-2016 Avond 10 5 

28-7-2016 Ochtend 29 8 

1-8-2016 Avond 43 7 

4-8-2016 Avond 22 6 

5-8-2016 Ochtend 28 9 

8-8-2016 Avond 45 10 

10-8-2016 Avond 17 3 

15-8-2016 Avond 25 4 

22-8-2016 Avond 39 2 

23-8-2016 Avond 41 7 

25-8-2016 Avond 27 5 

30-8-2016 Avond 30 6 

1-9-2016 Avond 38 3 

3-9-2016 Ochtend 46 7 

6-9-2016 Avond 38 2 

8-9-2016 Avond 22 3 

15-9-2016 Avond 22 3 

16-10-2016 Nacht 21 0 

 

Ringvangsten 

In 2016 zijn in totaal 847 individuele vogels gevangen, wat inclusief 115 terugvangsten binnen het 

ringseizoen een totaal van 962 vangsten opgeleverd heeft. Het aantal soorten bedroeg 23, waarvan 

Rietzanger en Kleine Karekiet veruit de meest talrijke waren (Tabel 3). De Grote Karekiet was een 

nieuwe soort voor de ringlocatie. 

Tijdens de ochtendvangsten werden gemiddeld 44 vogels gevangen en tijdens de 

avondvangsten waren dat er 34. Dat is vergelijkbaar met de aantallen van 2015, hoewel het 

opvallend was dat uitschieters met meer dan 60 vogels uitbleven (maximaal 59 vogels tijdens één 

vangmoment). Net als in 2014 en 2015 werd dit jaar één nachtvangst gedaan om Veldleeuwerik en 

Waterrallen te vangen. Tijdens de nachtvangst werd het geluid van deze twee soorten afgespeeld in 

een speciale netopstelling. Dit jaar werd op de nacht van 16 op 17 oktober van 20:00 tot 02:30 uur 

gevangen met als resultaat 15 Veldleeuwerik en 6 Spreeuwen. Het is een opvallend fenomeen dat 

Spreeuwen ’s nachts op het geluid van Waterral afkomen.  

Het aantal verschillende vogelsoorten dat werd gevangen in 2016 was aanzienlijk minder dan 

in de voorgaande twee jaren, wat onder meer te wijten is aan het uitblijven van vangsten van rallen 

(geen Waterral of Porseleinhoen), Witgatten en Waterrietzanger. Met uitzondering van de laatste, 

waren deze soorten wel degelijk aanwezig in het gebied. Daarentegen werd wel een nieuwe soort 

voor het gebied gevangen, namelijk een Grote Karekiet op 1 augustus. Dezelfde vogel werd in de 
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week die volgde nog tweemaal teruggevangen en liet in die periode een gewichtstoename zien van 4 

gram (14% van het lichaamsgewicht). Dat betekent dat de vogel het Doove Gat heeft gebruikt als 

pleisterplaats om op te vetten tijdens de trek. Doordat er geen nachtgeluid wordt afgespeeld in het 

Doove Gat, kunnen we er zeker van zijn dat de vogel op eigen initiatief in het gebied terecht is 

gekomen.  

 

 
Foto 7. De eerste Grote Karekiet voor het Doove Gat, gevangen op 1 augustus, werd uitgebreid bekeken en 

gedocumenteerd voordat hij werd losgelaten. 

 

Een andere interessante soort die in 2016 wederom werd gevangen, was de Cetti’s Zanger. 
Op 23 juli werd een exemplaar gevangen en op 1 augustus werd de vogel teruggevangen. Uit de 

broedvogelinventarisatie is gebleken dat de soort zich nog niet in het Doove Gat heeft gevestigd, 

maar toch weten Cetti’s Zangers nu al enkele jaren op rij het gebied te vinden tijdens de trek. De 
jaarlijkse reeks van vangsten van Waterrietzangers werd dit jaar onderbroken. Het gebied lijkt nog 

steeds uitermate geschikt voor de soort, dus we hebben goede hoop voor volgend jaar.  

 

 
Figuur 2. Vergelijking van vangsten tussen de verschillende netten (Figuur 1) in 2016. Slapers betreffen Boerenzwaluw, Gele 

Kwikstaart, Paapje en Ringmus. 

 

Terwijl het aantal Kleine Karekieten en Rietzangers in 2016 iets achter bleef ten opzichte van 

2015, was het aantal Blauwborsten, Boerenzwaluwen, Tjiftjaffen en Winterkoningen uitzonderlijk 

hoog. Van de Blauwborst werden maar liefst 19 examplaren gevangen, een recordaantal in het 

gebied. De soort doet het goed als broedvogel in de opkomende moerasvegetatie en ook tijdens de 

trekperiode werden meerdere exemplaren gevangen waarvan de herkomst onzeker is. 
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Boerenzwaluwen kwamen regelmatig in het riet slapen en vooral op 1 augustus werd een mooie 

klapper gemaakt met maar liefst 14 exemplaren in net 6. Tjiftjaffen trokken in goede aantallen door 

en werden vooral in eind augustus en begin september gevangen. De Winterkoning lijkt een redelijk 

goed broedseizoen gehad te hebben in het gebied. In 2015 liet de Bosrietzanger een spectaculaire 

opleving zien die zich schijnbaar niet liet verklaren door een toename van het aantal broedvogels. 

Opvallend is dat in 2016 bijna net zoveel Bosrietzangers werden gevangen. Wederom een topjaar dus 

voor deze soort.  

 

 
Foto 8. Winnaars en verliezers in het Doove Gat: de Blauwborst (links) deed het erg goed in 2016, terwijl van de Snor 

(rechts) veel minder werd gevangen dan in 2015. De Snor op deze foto betreft overigens een zeer jonge vogel die in het 

gebied geboren is. 

 

Er waren echter ook verliezers in 2016. De belangrijkste waren de Pimpelmees en de Snor. 

De enige twee Pimpelmezen die werden gevangen, waren in eerdere jaren al geringd. Geen enkele 

jonge Pimpelmees belandde in de netten, wat doet vermoeden dat 2016 een dramatisch 

broedseizoen is geweest voor de soort. Van de Snor werden in 2016 slechts 5 exemplaren gevangen 

tegen 14 een jaar eerder. 2015 was een uitzonderlijk goed jaar en het aantal broedende Snorren in 

het Doove Gat varieert enigszins, dus het is niet gemakkelijk om conclusies te trekken uit dit verschil. 

 

 
Foto 9. Morrison Pot en Robert Timmers in actie tijdens een avondvangst (links) en Rob van Straaten met een 

Veldleeuwerik tijdens een nachtvangst (rechts). 
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Tabel 3. Overzicht gevangen vogelsoorten en aantallen in 2016 met onderscheid tussen nieuw gevangen vogels en 

terugvangsten. Ter vergelijking staan ook de vangsttotalen weergegeven voor de jaren 2012 t/m 2015.  

Soort Nieuw 2016 Terug uit 

2016 

Terug van 

vóór 2016 

Totaal 2016 Nieuw 2012-

2015 

Terug 2012-

2015 

Blauwborst 19 4 0 23 27 5 

Boerenzwaluw 38 0 0 38 19 1 

Bosrietzanger 50 5 0 55 90 7 

Cetti's Zanger 1 1 0 2 2 1 

Fitis 7 0 0 7 16 0 

Gele Kwikstaart 8 0 0 8 115 2 

Goudhaan 0 0 0 0 1 0 

Grasmus 3 0 0 3 9 0 

Groenling 0 0 0 0 7 0 

Grote Karekiet 1 2 0 3 0 0 

Kleine Karekiet 241 45 20 306 890 164 

Koolmees 2 0 0 2 12 3 

Paapje 2 0 0 2 14 0 

Pimpelmees 0 0 2 2 107 29 

Porseleinhoen 0 0 0 0 3 0 

Putter 0 0 0 0 1 0 

Ransuil 0 0 0 0 2 0 

Rietgors 32 1 10 43 411 52 

Rietzanger 283 42 19 344 819 108 

Ringmus 9 0 0 9 86 2 

Roodborst 0 0 0 0 3 0 

Snor 5 1 0 6 37 15 

Spotvogel 3 0 0 3 6 1 

Spreeuw 6 0 0 6 3 0 

Sprinkhaanzanger 4 0 0 4 6 0 

Tapuit 0 0 0 0 1 2 

Tjiftjaf 48 2 0 50 133 0 

Tuinfluiter 0 0 0 0 5 0 

Veldleeuwerik 15 0 0 15 19 0 

Waterral 0 0 0 0 5 0 

Waterrietzanger 0 0 0 0 3 0 

Watersnip 13 0 0 13 38 0 

Winterkoning 17 1 0 18 35 7 

Witgat 0 0 0 0 7 0 

Witte Kwikstaart 0 0 0 0 2 0 

Zwartkop 0 0 0 0 1 0 

Totaal 807 104 50 961 2935 399 

 

Terugmeldingen 

Terugvangsten van vogels die al geringd zijn, hebben grote wetenschappelijk waarde. Hiervan 

kunnen we onder meer leren hoe plaatstrouw vogels zijn, hoe lang ze in een gebied verblijven, waar 

ze heen trekken en hoe lang ze daarover doen. Ongeveer één op de acht vogels die in het Doove Gat 

geringd werden in 2016, werd binnen het seizoen teruggevangen. Bovendien werden in totaal 50 

vangsten gedaan van vogels die in eerdere jaren geringd waren.  
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Tabel 4. Overzicht van terugmeldingen van vogels buiten het Doove Gat die in 2016 binnen kwamen. Van vier Kleine 

Karekieten en een Rietzanger zijn de ringgegevens nog niet bekend. 

Soort Ringdatum Melddatum Ringlocatie Meldlocatie Afstand 

Blauwborst 26-8-2013 15-11-2014 Doove Gat Albecete, SP 1540 km 

Bosrietzanger 06-8-2015 12-9-2015 Doove Gat Bree, B 109 km 

Kleine Karekiet 29-7-2009 23-7-2016 Herselt, B Doove Gat 106 km 

Kleine Karekiet 05-9-2015 05-8-2016 Diksmuide, B Doove Gat 173 km 

Kleine Karekiet 21-8-2014 01-9-2015 Doove Gat Antwerpen, B 79 km 

Kleine Karekiet 06-8-2015 28-8-2015 Doove Gat Erquelinnes, B 191 km 

Kleine Karekiet 06-9-2016 16-9-2016 Doove Gat Zandvoort, NL 42 km 

Rietgors 09-7-2015 14-10-2015 Doove Gat Soulaire-et-Bourg, F 625 km 

Rietzanger 12-8-2015 28-7-2016 Deltebre, SP Doove Gat 1287 km 

Rietzanger 07-8-2015 18-7-2016 Salreu, POR Doove Gat 1616 km 

Rietzanger 14-7-2014 01-8-2015 Doove Gat Thumeries, F 206 km 

Rietzanger 19-7-2014 16-5-2016 Doove Gat Ilperveld, NL 50 km 

Rietzanger 09-7-2015 09-8-2015 Doove Gat Mortagne-sur-Gironde, F 831 km 

Rietzanger 03-8-2015 16-8-2015 Doove Gat Donges, F 717 km 

Rietzanger 03-8-2015 08-8-2015 Doove Gat Arras, F 245 km 

Rietzanger 11-8-2015 23-4-2016 Doove Gat Valencia, SP 1465 km 

Rietzanger 12-8-2015 21-8-2015 Doove Gat Navarra, SP 1135 km 

Kleine Karekiet ?? 01-7-2016 België Doove Gat ?? 

Kleine Karekiet ?? 10-7-2016 België Doove Gat ?? 

Kleine Karekiet ?? 25-8-2016 België Doove Gat ?? 

Kleine Karekiet ?? 03-9-2016 België Doove Gat ?? 

Rietzanger ?? 03-9-2016 Noorwegen Doove Gat ?? 

 

 

         
Foto 10. Buitenlandse ringen in het Doove Gat: links een Belgische en rechts een Portugese ring. 

 

Terugmeldingen van 11 Kleine Karekieten, 10 Rietzangers, 4 Rietgorzen, en 1 Pimpelmees 

kwamen uit 2015; 1 Kleine Karekiet, 5 Rietzangers en 5 Rietgorzen uit 2014; 1 Pimpelmees uit 2013 

en 1 Kleine Karekiet uit 2012. Het vangseizoen van 2016 was ook zeer goed voor buitenlandse 
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teugmeldingen. In het Doove Gat vingen we 6 Kleine Karekieten met een ring uit België, een 

Rietzanger met een ring uit Noorwegen, een Rietzanger met een ring uit Spanje en een Rietzanger 

met een ring uit Portugal (Tabel 4). Daarnaast kwamen in 2016 meldingen binnen van vogels die in 

het Doove Gat werden gevangen en elders zijn teruggevangen (soms van enkele jaren geleden). Het 

betreft 2 meldingen uit Nederland, 3 meldingen uit België, 5 meldingen uit Frankrijk en maar liefst 3 

meldingen uit Spanje. Vooral Rietzangers blijken een hoge kans te hebben om in het buitenland te 

worden teruggevangen, maar een melding van een Blauwborst uit Spanje was het meest bijzonder. 

Figuur 3 geeft een overzicht van terugmeldingen die het ringproject in het Doove Gat in de loop der 

jaren heeft opgeleverd. 

 

 
Foto 11. Ringers en vogels waren in de avondschemering zelden alleen in het Doove Gat. 

 

6. Dankwoord 

Wij danken het Zuid-Hollands Landschap, en in het bijzonder Warner Reinink, voor het wederom 

verlenen van toestemming voor dit ringonderzoek op hun terrein in het Doove Gat / de Hooge 

Boezem achter Haastrecht. Het project begint steeds meer een langjarig karakter te krijgen, en 

daarmee krijgt het elk jaar meer waarde. Tijdens de vangacties werden we bijgestaan door een 

aantal assistenten, onder wie Arie Dorsman, Rob van Straaten, Harm Blom, Robert Timmers en Mark 

Kleyheeg. Voor het voorbereiden van de netbanen konden we weer rekenen op hulp van Rolf van 

Beek. Van Hans Stoel kregen we toestemming om enkele van zijn foto’s te gebruiken.  

Allen hartelijk bedankt!  
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Figuur 3. Terugmeldingen gegenereerd door het ringonderzoek in het Doove Gat van 2012 t/m 2016.  

 

 

 

 


