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Voorwoord

In het jaar 2009, wat inmiddels al weer achter ons ligt, hebben we op diverse manieren stilgestaan bij ons 
50 jarig jubileum. Stichting Vogelringstation Nebularia werd in 1959 opgericht en is in de afgelopen halve 
eeuw op diverse fronten actief geweest met ringonderzoek. Eigenlijk al direct vanaf het prille begin werd er 
gevangen op Vlieland, op Westenschouwen en niet op de laatste plaats in de Krimpenerwaard. Meer dan 
190.000 vogels gingen door onze handen, verdeeld over 203 verschillende soorten. Door de grilligheid van 
de natuur, meestal weersomstandigheden betreffend, waren er seizoenen met uitstekende resultaten die 
weer afgewisseld werden met magere jaren. Deze afwisseling maakt het voor ons ringers in zekere zin 
aantrekkelijk en spannend om een nieuw seizoen in te gaan. 
Er werd door de jaren heen heel wat geëxperimenteerd met vangtechnieken en netopstellingen. Als een 
van de eerste ringstations in Nederland werd ervaring opgedaan in vangen met mistnetten, die overigens 
uit Engeland meegenomen werden. Langzaam via allerlei vangontwikkelingen op audiogebied zijn we 
uiteindelijk van bandrecorder op MP-3 spelers terecht gekomen. 

We leveren tegenwoordig een wezenlijke bijdrage aan landelijke onderzoeken zoals o.a. CES en het 
nestkastenproject. We hebben kennis van diverse soorten omdat we op meerder plaatsen in Nederland 
actief zijn. Dit alles, niet op de laatste plaats, door de mensen van het eerste uur, de broers Leen en Ton 
van Ree, Wout Vuyk en Wim van der Gaag. Hun enthousiasme, doorzettingsvermogen en opgebouwde 
kennis in de loop van de jaren hebben Vrs Nebularia gebracht tot wie we vandaag de dag zijn. Afgelopen 
zomer verschenen er stukken in diverse regionale weekbladen die aandacht schonken aan 
vogelringonderzoek in het algemeen en de bijdrage daarin van Vrs Nebularia in het bijzonder. Op 27 juni 
werd het jubileum groots gevierd met een feest in een warm Schoonhoven. In het verlengde van deze 
mijlpaal zijn we momenteel bezig met een boekje waar het ontstaan en de verdere ontwikkelingen van Vrs 
Nebularia fraai in opgetekend worden. Daarnaast zullen opmerkelijke vangsten en trends aandacht krijgen 
en wordt het een en ander aangevuld met sprekende foto’s van onder andere “de mannen van het eerste 
uur in de goeie oude tijd”. Ons streven is dit boekje in het najaar van 2010 uit te brengen.

Voor het eerst in het bestaan werd er in het voorjaar op drie opeenvolgende weken in Westenschouwen 
getracht vogels te vangen. Dit alles mede gevoed door de aanleg van een vijver om overvliegende 
steltlopers wat gemakkelijker aan de grond te krijgen. Daarnaast de insteek dat kwartels vangen aan de 
Zeeuwse kust toch ook mogelijk zou moeten zijn. Hoewel er meerdere steltlopers werden gevangen vielen 
de vangsten eigenlijk vies tegen. De weercondities, met name de steeds aanhoudende noordelijke wind in 
die periode, zullen hier zeker toe hebben bijgedragen. Duidelijk werd dat een vijver potentie heeft. De 
steltlopers die gevangen werden vielen relatief makkelijk. Verder kwamen er met enige regelmaat 
zangertjes drinken. Een rouwkwikstaart als nieuwe baansoort en het relatief grote aantal 
roodborsttapuiten waren hier voorbeelden van. Verder was het opmerkelijk dat in de nazomerse periode, 
met voldoende doortrek van vogels, vooral witte en gele kwikstaarten spontaan op het water afkwamen. 

De vangsten over de gehele linie waren in het afgelopen jaar mager. Na het superseizoen 2008, specifiek 
wat aantallen betreft is dat extra duidelijk. Voor heel vangend Nederland was het minder. Geen enkele 
vogelsoort vertoonde een invasie-achtig karakter. Tot overmaat van ramp waren er vossen op Vlieland. 
Vraag niet hoe die er gekomen zijn, maar ze waren er en dat beperkte de vangsten ter plaatse aanzienlijk. 
Staatsbosbeheer had vanwege die vossen de Kroonspolder op slot gedaan en dat is precies de plek waar 
vooral Leen en Ton van Ree in de maand augustus al meer dan 50 jaar vangen. Geen steltlopers, geen 
moeraszangertjes. Van de nood een deugd gemaakt en als alternatief werden alle inloopkooien 
gerenoveerd.

Het vernieuwen van de geluidsinstallatie kreeg het afgelopen seizoen ook aandacht. Met als doel de 
energiebalans meer in evenwicht te krijgen. Wensen af te stemmen op de mogelijkheden! Anders gezegd, 
een derde speler kunnen gebruiken op de baan tijdens de vangsten, naast het gebruik van geluid in de 
nacht. Selfsupporting, wat stroomopwekken betreft, is prachtig maar het maakt je in de praktijk vaak 
kwetsbaar. Het overgaan van Cd-spelers naar MP-3 blijkt substantiële besparingen op te leveren in 
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stroomgebruik. Ook het overgaan van TL naar Led-lampen zorgt voor besparing en is dus interessant. Wat 
dit betreft is het aankomende jaar spannend hoe het gaat uitpakken in de praktijk. De testen met een MP-
3 speler in het najaar waren zeer hoopvol.

Erik Kleyheeg heeft zijn ringexamen gedaan 
op station Meijendel. Hij is daar, na zijn 
interne stageperiode van ongeveer 4 jaar, 
twee dagen geweest. Dat was ruim 
voldoende om positief te adviseren richting 
het Vogeltrekstation in Heteren. Op basis van 
zijn verrichtingen kan hij nu zelfstandig CES 
draaien en ook actief zijn op 
Westenschouwen. De continuïteit 
waarborgen is voor ons erg belangrijk. 
Maurice Kruk stopt vanaf 2010 definitief met 
zijn ringactiviteiten. Het was voor hem een 
lastige beslissing en ik wil hem namens 
Nebularia succes en plezier wensen met al 
zijn verdere activiteiten en hobby’s. We 
wachten nu op de volgende assistent die op 
kan voor een examen.

Onze dank gaat uit naar alle medewerkers 
van Staatsbosbeheer en van het Zuid-
Hollands Landschap in de Krimpenerwaard 
voor de prettige samenwerking. Wij 
waarderen dit zeer. Ook andere 
grondeigenaren willen wij danken voor de toestemming om op hun eigendommen te mogen ringen. Verder 
natuurlijk onze trouwe donateurs en vaste sponsors. We kunnen het niet genoeg benadrukken; ons 
onderzoek is en zal ook in de toekomst op vrijwillige basis plaatsvinden en juist daarom zijn uw giften voor 
ons zeer belangrijk.

Verder willen wij Gerrit Speek van het Vogeltrekstation Heteren bedanken voor de prettige contacten in 
afgelopen 15 jaar. In de jaren vanaf 1994 tot 2009 gaf hij sturing aan het vogeltrekstation. De contacten 
waren doorgaans kort en zakelijk, altijd helder maar ook gelardeerd met humor. De meeste van ons waren 
bij zijn afscheid op 12 december tijdens de jaarlijkse ringersdag in Arnhem aanwezig. We wensen hem nog 
veel plezier met al die zaken waar hij nu extra tijd voor krijgt.

Cor Oskam
Voorzitter
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Figuur 1: Wout Vuyk nam in oktober 2008 afscheid als actief 
ringer bij VRS Nebularia. Tijdens de jaarvergadering krijgt hij  
een foto van de vinkenbaan Westenschouwen als dank voor 
zijn 60 jaar inzet voor VRS Nebularia.



Inleiding
In 2009 was het vijftig jaar geleden, dat de Stichting Vogelringstation Nebularia is opgericht. De 
doelstelling van de stichting is: “Vogels te ringen voor wetenschappelijk onderzoek om deze uiteindelijk 
beter te kunnen beschermen. Het verzamelen van gegevens over  broedgebieden,trekroutes,  
overwinteringsgebieden, levensduur, etc., zowel nationaal als internationaal is dan erg belangrijk”. 

Voor en na de oprichting van de stichting Vogelringstation Nebularia werd er vooral geringd in het 
Kralingsebos te Rotterdam en op Vlieland.  In 1960 is er een vinkenbaan aangelegd op Westenschouwen 
en vanaf ongeveer 1970 zijn er veel activiteiten verricht in de Krimpenerwaard en directe omgeving.

Krimpenerwaard e.o.
De Krimpenerwaard is een veenweidegebied van ongeveer 13.500 hectare dat is gelegen tussen de 
Hollandsche IJssel, Lek en de Vlist. In de Krimpenerwaard liggen de gemeenten Krimpen aan de IJssel, 
Nederlek, Ouderkerk, Bergambacht, Vlist, Schoonhoven en een klein stukje Gouda. 

In 2009 is er in de Krimpenerwaard en de directe omgeving veel ringwerk verzorgd. Hierbij werkten we 
weer samen met de Natuur- en Vogelwerkgroep "de Krimpenerwaard" (NVWK). In samenwerking met leden 
uit de steenuilenwerkgroep zijn de nestkasten voor steenuilen schoongemaakt, gerepareerd en opnieuw 
opgehangen. De vogels die gebruik maakten van deze nestkasten, werden ook in 2009 weer geringd. 
Daarnaast zijn er ook ringen afgelezen. Ook is in 2009 weer met behulp van leden van de NVWK 
torenvalken geringd.

In het kader van de nestbescherming van 
weidevogels, zijn enkele leden van onze Stichting al 
jarenlang actief. Ook bij het weidevogelbeheer zijn er 
in 2009 weer pullen van weidevogels geringd.
 
Voor het derde opeenvolgende jaar is in overleg met 
Arjan Boele, een nest jonge kwakken, geringd. In 
2009 hadden we het tij letterlijk niet mee. Op de 
heenweg naar het nest konden we nog redelijk droog 
overkomen, maar op de terugweg moesten we een 
nat pak halen omdat het al vloed was geworden. Maar 
we hadden er graag een nat pak voor over.

Bij de visdievenkolonie op het Rivium in Capelle aan 
de IJssel kon ook in 2009 niet meer worden geringd. 
De vogels die voorheen (2007 voor het laatst) op de 
waterzuivering hebben gebroed, zijn daar door de 
aanwezigheid van een vos verdwenen en hebben hun 
nieuwe kolonie gevestigd op het dak van een 
aangrenzende meubelwinkel. Uiteraard zouden we in 
overleg met de eigenaar het dak wel op mogen om de 
visdieven te ringen, maar uit veiligheidsoverwegingen 
lijkt ons dat onverantwoord.
Op de golfbaan in Hitland, gemeente Nieuwerkerk aan 
de IJssel, waren we ook in 2009 weer welkom. Het 
eiland waar de visdieven hebben gebroed is speciaal 
voor deze vogels heringericht, conform het advies dat 
wij hadden uitgebracht. Gezien de lange wandeling 
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Figuur 2: met deze waterstand helpen laarzen ook 
niet meer!

Figuur 3: expeditie "ring een kwak"



vanaf de ingang van het golfterrein en de uiteindelijke ringplek, stonden er maar liefst twee golfwagentje 
gereed. Het resultaat was dat we 79 jongen ringden.
In de Krimpenerwaard wisten we een kolonie visdieven te  ringen die was gevestigd in het helophytenfilter 
van het Zuid-Hollands Landschap in polder den Hoek, Lekkerkerk. Twee ringsessies leverden 27 jonge 
visdieven en 3 Kieviten op. Noemenswaardig is de aanwezigheid van een witvleugelstern die hier 
regelmatig rond vloog.

Het ringen in de Stolwijkse Boezem bij Gouderak voor het  CES-project is ook weer in 2009 uitgevoerd. De 
Stolwijkse Boezem is eigendom van stichting Het Zuid-Hollands Landschap en niet voor publiek 
toegankelijk. De samenwerking met het Zuid-Hollands Landschap was optimaal. Op ons verzoek werden de 
paden en banen voor de mistnetten gemaaid.
Op 4 april zijn we gestart met een proefronde. Alle netten werden uitgezet, snoeiwerk verricht en netten 
vervangen of gerepareerd.
Na de proefronde is er 10 keer geringd in het kader van de CES. Helaas konden we één geplande ronde 
niet door laten gaan in verband met het zeer slechte weer. Eén ronde is niet doorgegaan door de 
afwezigheid van de medewerkers vanwege de zomervakantie.

CES

CES (Constant Effort Site) is een internationaal vogelringonderzoek waarbij in de broedperiode vogels van 
een ring worden voorzien. Na verloop van jaren zal bij een CES- project vooral inzicht worden verkregen in 
de ontwikkeling van de broedvogelpopulatie en dispersie in het onderzoeksgebied en de omgeving. Ook 
het biotoopgebruik door de verschillende vogelsoorten wordt met het CES-project in kaart gebracht. Per 
vogel wordt geregistreerd in welk mistnet hij is gevangen. Er wordt gevangen tussen half april en eind 
augustus. Er worden tijdens de officiële CES-vangsten geen geluidsopnames gebruikt om vogels aan te 
lokken. Voor het CES-onderzoek is er geringd op de volgende data: 18 en 30 april, 8, 22 en 29 mei, 6, 20 
en 26 juni, 4 en 23 juli. De geplande vangronde van 16 juli is vanwege slechte weersomstandigheden 
geannuleerd.

In de boezem worden op dertien locaties mistnetten opgesteld. De lengte van het aantal mistnetten en de 
locaties waar deze staan, blijven elke vangronde en elk jaar onveranderd. Er wordt gebruik gemaakt van 
121 meter mistnet. Een half uur voor zonsopgang worden de netten op vaste locaties opgezet en 
uitgeschoven. Zes uur na het openen van de netten worden deze weer dichtgeschoven en opgeruimd. 

Resultaten CES
In de Stolwijkse boezem zijn in 2009 in 11 vangdagen, 438 vangsten gedaan tegen 457 vangsten in 
2008.  Van de 438 vangsten zijn 291 vogels voorzien van een nieuwe ring (in 2008: 343 exemplaren). Van 
deze 291 vogels kwamen 96 meldingen binnen van vogels die we weer in de Stolwijkse boezem terug 
vingen. Ook vogels die in voorgaande jaren zijn geringd werden door ons weer terug gevangen. Er zijn in 
2009 51 meldingen gedaan van vogels die voorgaande jaren door ons werden geringd. 
In 2009 vingen we een nieuwe CES-soort: een 1 kj vliegvlugge nachtegaal waarvan een deel van de veren 
nog gedeeltelijk in de spoel zaten. Opvallend is dat we maar één keer kortstondig een nachtegaal hebben 
horen zingen in het noordelijkste deel van boezem (daar waar onze netten NIET staan). Na deze ene keer 
hebben we de nachtegaal niet horen zingen. Groot was dan ook de verrassing toen we uiteindelijk een net 
vliegvlug jong uit het net haalden wat betekent dat er toch een nachtegaal in de boezem heeft gebroed. 

Het CES-project loopt nu vanaf 2002 tot en met 2009. Een periode van 8  vangseizoenen is nog een 
relatief korte periode. Toch kunnen we enkele bijzonderheden uit de gegevens filteren. In totaal zijn er 
tussen 2002 en 2009 maar liefst 3.179 vangsten verricht. Hiervan hebben 2.155 vogels een ring 
ontvangen en waren er 1.024 aflezingen. Er zijn de afgelopen jaren 35 soorten gevangen.
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Grafiek 1: overzicht van gevangen tjiftjaf en fitis in de Stolwijkse boezem

Een merel met ringnummer L.xxx955 is de meeste keren gevangen. De vogel met eindcijfer 955 werd op 1 
april 2005 als 2

e
 kalenderjaar gevangen en geringd. 

Daarna werd de merel maar liefst 14 keer teruggevangen. 
De laatste keer dat de vogel werd teruggevangen is op 25 
april 2008 geweest.  

Een ander soort die met regelmaat is terug gevangen is 
een echte Afrika trekker: rietzanger nummer L. xxx214.  De 
vogel werd op 1 augustus 2004 te Ria de Villaviciosa, in 
het noorden van Spanje geringd als 1e kalenderjaar. De 
vogel was op dat moment  op doortrek vanuit zijn 
geboortegrond (de Stolwijkse boezem?)  naar Afrika. Deze 
rietzanger werd vanaf 2006 (in 2005 niet terug gevangen, 
waar was hij toen?) zes keer terug gemeld in de Stolwijkse 
Boezem in een straal van 20 meter. Op 22 mei 2009 is 
deze rietzanger voor de laatste keer terug gevangen. 
Vanaf 2004 heeft deze rietzanger 10 keer een afstand 
overlegd vanuit Nederland naar zijn overwinteringsgebied 
in Afrika of in omgekeerde richting (+ 35.000 km). Hierbij 
wetende dat dit vogeltje tussen de 11 en 12 gram weegt is 
dat een enorme prestatie.
 
Een andere lange-afstandstrekker die we al regelmatig hebben gevangen in de Stolwijkse boezem is fitis 
G.xx820. Dit exemplaar werd op 29 april 2005 als vrouw, ouder dan 1e kalenderjaar gevangen en door ons 
geringd. In 2005 wordt zij nog twee keer teruggevangen. In 2006 zien we de vogel niet meer terug, maar in 
2007, 2008 en 2009 wordt ze weer terug gevangen. Haar gewicht varieerde in de Stolwijkse boezem van 
7.7 gram tot 9.8 gram. Deze fitis is minimaal 5 jaar oud en is ook minimaal 5 keer heen en weer vanuit 
Nederland naar haar overwinteringsgebied in zuidelijk Afrika gevlogen. De minimale afstand die ze per 
trekperiode heeft moeten maken is ongeveer 5.500 kilometer (fitissen overwinteren vanaf Ivoorkust tot in 
Zuid-Afrika). Deze oude dame heeft dus minimaal 55.000 kilometer in de vleugels zitten. 

Opvallend is dat van de tjiftjaf aanzienlijk minder plekgebonden individuen zijn waargenomen. Er is maar 
één exemplaar (G.xx803) die vier opeenvolgende jaren in de Stolwijkse boezem is terug gevangen (N=85).
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Figuur 4: in Spanje geringde rietzanger is een 
trouwe broedvogel in de Stolwijkse boezem.



 

Vangsten 2009, CES 56 Nieuw geringd in 
2009

Terugvangst 
geringd 2009

Terug geringd
< 2008

Totaal vangsten 
2009

buizerd 1 0 0 1

ijsvogel 2 1 0 3

grote bonte specht 0 1 0 1

winterkoning 42 12 6 60

heggenmus 25 10 0 35

roodborst 2 0 0 2

nachtegaal 1 0 0 1

merel 6 4 3 13

zanglijster spec. 2 7 0 9

westelijke zanglijster (Turdus phil.clarkei) 4 0 0 4

rietzanger 20 11 3 34

bosrietzanger 13 1 0 14

kleine karekiet 18 6 2 26

spotvogel 9 1 1 11

tuinfluiter 11 5 9 25

zwartkop 26 8 1 25

tjiftjaf 37 14 2 53

fitis 33 12 19 64

grauwe vliegenvanger 1 0 0 1

staartmees 4 1 1 6

pimpelmees 2 0 0 2

koolmees 18 1 3 22

gaai 0 0 1 1

vink 5 1 0 6

groenling 1 0 0 1

rietgors 7 0 0 7

onbekend 1 0 0 1

24 (onder) soorten 291 96 51 438
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Figuur 5: locatie net nummer 8 in Stolwijkse boezem. Figuur 6:  man rietgors gevangen en geringd tijdens 
het CES.



Resultaten Krimpenerwaard:

In de Krimpenerwaard en directe omgeving werden in 2009 door Vogelringstation Nebularia 786 vogels 
geringd. Deze vogels waren verdeeld over 47 (onder)soorten

Geringd

SOORT PULL VOLG TOTAAL

kwak 3 0 3

buizerd 0 1 1

torenvalk 22 0 22

scholekster 2 0 2

kievit 9 0 9

grutto 7 0 7

visdief 106 0 106

holenduif 4 0 4

steenuil 14 0 14

gierzwaluw 7 0 7

ijsvogel 0 3 3

grote bonte specht 0 4 4

winterkoning 0 54 54

heggenmus 0 32 32

roodborst 0 14 14

nachtegaal 0 1 1

merel 2 38 40

zanglijster 0 4 4

westelijke zanglijster 
(T.phil.clarkei) 0 7 7

koperwiek 0 4 4

rietzanger 0 19 19

bosrietzanger 0 13 13

kleine karekiet 0 18 18

spotvogel 0 11 11

SOORT PULL VOLG TOTAAL

tuinfluiter 0 12 12

zwartkop 0 35 35

tjiftjaf 0 60 60

fitis 0 33 33

goudhaan 0 2 2

vuurgoudhaan 0 1 1

grauwe vliegenvanger 0 1 1

staartmees 0 23 23

noordelijke staartmees 0 1 1

pimpelmees 0 31 31

koolmees 0 95 95

boomkruiper 0 4 4

gaai 0 2 2

kauw 4 1 5

zwarte kraai 0 1 1

spreeuw 14 0 14

huismus 0 10 10

vink 0 21 21

keep 0 2 2

groenling 0 21 21

grote barmsijs 0 2 2

rietgors 0 7 7

onbekend 0 1 1

47 soorten/ totaal 194 592 786

Terugmeldingen Krimpenerwaard      

In de Stolwijkse boezem werden tijdens het CES, behalve de al jaren bekende rietzanger die geringd is op 
de herfsttrek in Spanje, geen terugmeldingen ontvangen van elders geringde vogels. De bedoelde 
rietzanger werd op 1 augustus 2004 in midden Spanje geringd en daarna jaarlijks teruggevangen in de 
Stolwijkse Boezem, wat kennelijk zijn broedgebied is. 

Vogels die elders in de Krimpenerwaard of in de visdievenkolonie zijn geringd en waarvan wij in 2009 een 
terugmelding hebben ontvangen:

- steenuil, geringd als pull op 11 juni 2008 te Schoonhoven, dood door verkeer op 27 april 2009 te 

Pijnacker.

- steenuil, geringd als pull op 21 mei 2003 te Schoonhoven, levend in een nestkast gecontroleerd 

op 20 november 2009 in Bergambacht. 6,5 jaar oud en 2,5 kilometer van zijn geboorte grond.
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- bosuil, geringd als vrouw na 1kj op 13 mei 2004 te Berkenwoude, gepakt door een kat (!) op 5 

augustus 2009 te Berkenwoude.

- torenvalk, geringd als pull op 11 juli 1999 te Lekkerkerk, dood gevonden op 9 oktober 1999  te 

Cocksdorp, Texel. Deze melding is dus even blijven liggen.

- kauw, geringd als pull op 19 mei 2009 te Stolwijk, verkeersslachtoffer op 15 augustus 2009 te 

Kerk Avezaath, nabij Tiel.

- sijs, geringd als vrouw 2kj op 15 maart 2006 te Lekkerkerk, gepakt door kat op 27 mei 2006 te 

Gimse, Trondelag, Noorwegen. Dat is ruim 1.300 Km en zeer waarschijnlijk het broedgebied.

- kwak, geringd als pull op 25 juli 2009 langs de Lek; op 3 november 2009 werd alleen de ring 

gevonden te Burgum, Wijde Ee, Friesland. Dit blijft een mysterie.

- visdief geringd als pull op het Rivium op 26 juni 1996, teruggevangen op 30 mei 2009 te 

Papendrecht door Roel Meijer, lid van onze Vogelringstation.
- visdief geringd als pull op het Rivium geringd op 19 juni 1993, 

dood gevonden op 14 juli 2008, dus 15 jaar oud, op de Kreupel, dat is een vogelbroed eiland voor 
de kust van de Wieringermeerpolder in het IJsselmeer.

- visdief geringd als pull op het Rivium geringd op 26 juni 1996, 

teruggevangen op 22 augustus 2009 op de Kreupel.
- visdief geringd als pull op het Rivium geringd op 15 juni 2004, 

teruggevangen op 6 september 2009 op de Kreupel.
De vogels die van de Kreupel teruggemeld zijn, lijken daar hun broedgebied gevonden te hebben. 

Vogels met een vreemde ring en die door ons in de Krimpenerwaard werden gecontroleerd:

- kerkuil, geringd als pull op 11 juni 2008 te Lelystad, op 12 maart 2009 te Bergambacht dood 

gevonden.

- koolmees, geringd als man 1kj in Polen in de buurt van Gdansk aan de Oostzeekust, 

teruggevangen op 25 januari 2009 te Lekkerkerk.

- zwartkop, geringd als man volgroeid op 11 september 2008 te Grembergen, Oost-Vlaanderen, op 

15 april 2009 teruggevangen te Lekkerkerk.
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Figuur 7: 1 kj nachtegaal tijdens het CES Figuur 8: stelletje "snotneuzen".
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Stichting Vogelringstation Nebularia bestaat 50 jaar!

Na wat onderzoek werd in 2008 vastgesteld dat Stichting Vogelringstation Nebularia in 2009 50 jaar zou bestaan. Er 
werden al vanaf eind jaren veertig in de vorige eeuw vogels geringd, maar de Stichting werd later pas opgericht. Er was 
wat onduidelijkheid over de juiste oprichtingsdatum, daar de eerste officiële vergadering niet d.m.v. notulen was 
vastgelegd. We hadden 2 jaar geleden serieuze, maar voortijdige herdenkingsplannen. Maar het geheugen en de 
notaris akte lieten ons niet in de steek. Uiteindelijk kon worden vastgesteld dat de Stichting in 1959 is opgericht. In 
2009 bestonden we dus 50 jaar en dat wilden  we niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Op 27 juni 2009 organiseerden we een feestelijke middag en avond met tientallen genodigden om samen met ons het 
50 jarig jubileum te vieren. Ruim 75 uitnodigingen werden verstuurd naar alle betrokken ringers en familieleden, 
vrijwilligers, donateurs, grondeigenaren, sponsoren, andere kuststations en diverse overige relaties.

Een ieder was welkom vanaf 16:00 uur en geleidelijk begon de zaal aardig vol te stromen. In het voorportaal was een 
tentoonstelling opgezet. De geschiedenis werd letterlijk in een mistnet “gevangen” waarin verschillende oude en 
recente jaarverslagen lagen te spartelen. Ook delen uit logboeken met leuke anekdotes of opmerkelijke vangsten waren 
gekopieerd en hingen als “knipsels” op een prikbord. Verspreid over het hele voorportaal stonden prikborden met foto’s 
waarbij vooral de plaatjes uit de oude doos de meeste anekdotes opleverden.

Discussies laaiden op bij het zien van de toen jonge medewerkers en hun familieleden. De acties op Westenschouwen 
en op Vlieland waren soms zeer kundig op de gevoelige plaat vastgelegd, maar wie waren het nu eigenlijk die er op 
stonden? Voor de huidige “jongeren” waren de foto’s een openbaring. Ten eerste zagen zij hun leermeesters in actie, in 
een tijdperk dat deze “jongeren” niet eens waren geboren! De veranderingen van vangmaterialen, het landschap, 
woonhut en vinkershut was bij velen wel bekend vanwege de verhalen, maar werden nu ook zichtbaar.

Nadat een ieder een beetje de grote zaal was binnengegaan en was voorzien van koffie, heette Cor Oskam, voorzitter 
van de Stichting, iedereen hartelijk welkom. Na enkele woorden, gaf Cor de microfoon over aan Leen van Ree die de 
gasten terug nam in de tijd.

De oorlogsjaren, de tijd dat Leen zijn interesse ontwikkelde voor de natuur, met in het bijzonder de vogels, was het 
startpunt. Via boekjes “Hans de Torenkraai” en “Zien is kennen” leerde hij steeds meer van de natuur. Leen kwam aan 
het einde van de oorlog Wout Vuyk tegen die dezelfde interesse had voor de natuur als hij. Samen trokken ze naar het 
Rotterdamse Kralingsebos om naar vogels te kijken. In die tijd natuurlijk zonder verrekijker.

In het Kralingsebos werden ook de eerste vogels geringd. Een nestje zanglijsters. Er werden diverse locaties in 
Nederland bezocht voor ringexcursies. Wout Vuyk kwam nog wel eens in het buitenland voor zijn werk. Nadat hij een 
keer terug kwam uit Engeland, had hij het eerste mistnet voor Nederland meegenomen. In de duinen van Oostvoorne 
werd een poging gedaan om er vogels mee te vangen. Uiteindelijk weten we allemaal wat dit experiment voor de 
ringwereld in Nederland heeft betekend.

Doordat Leen familie op Schouwen-Duiveland had wonen, was zijn belangstelling voor de zichtbare vogeltrek langs de 
Schouwse kust gewekt. Na een paar keer in de herfsttrek de zichtbare trek te hebben bestudeerd, had hij een mooie 
locatie gevonden om een vinkenbaan op te richten. Via connecties werd er bemiddeld en er werd een vergunning 
afgegeven voor het oprichten van een vinkenbaan in de duinen van Westenschouwen. In de weekenden werd er met het 
hele gezin afgereisd naar Westenschouwen om daar in een Duitse bunker uit de tweede wereldoorlog te slapen en te 
trachten nog enkele vogeltjes te vangen en te ringen. Soms met succes, maar soms ging de familie zondags weer met 
alle ringen naar huis omdat het bijna het hele weekend stormde en regende.

Het oprichten van een Stichting ontstond eigelijk op Vlieland ,want intussen was Ton ook fanatiek ringer geworden en 
met zijn drieën werd er om en om een vogel geringd. Immers ieder had zijn eigen ringseries. Mede om de administratie 
te bundelen, werd de stichting opgericht. 
De naam Nebularia (Tringa nebularia = groenpootruiter) werd gekozen omdat Leen dit, terecht, zo’n fascinerende vogel 
vond en er fervent gepoogd werd om er eentje te ringen. Ondanks de schuwheid van deze vogel is dit op de duur toch 
een paar keer gelukt.

Nadat Leen op dit punt zijn geschiedenis beëindigde, werd er een taart gepresenteerd. Gedurende een borrel werden de 
verhalen en herinneringen onderling uitgewisseld. Uiteindelijk werd er een warm buffet opgediend waarna er een 
ijsbuffet volgde.

Nadat iedereen zich te goed had gedaan aan het ijs, werd er door Cor Oskam nog een presentatie gegeven over de 
activiteiten van Stichting Vogelringstation Nebularia. Er werd op de belangrijkste locaties ingezoomd zoals Vlieland, 
Krimpenerwaard en natuurlijk de vinkenbaan Westenschouwen. Ook kwamen enkele hoogtepunten aan bod zoals de 
vangst van een Mongoolse pieper, maskergors, de eerste in Nederland geringde pull van een witvleugelstern en de 
vangst van een vrouw veldrietzanger en enkele jonge vogels uit het eerste broedgeval voor West-Europa op Vlieland.



Foto’s 50 jarig jubileum 
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Figuur 14: Voorzitter Cor krijgt lovende woorden 
toegesproken door Arie Dorsman, voorzitter van de 
NVWK.

Figuur 13: een groot deel van de genodigde.

Figuur 12: Vuyk, Vuyk en Vuyk

Figuur 9: Leen, Wim, Ton en Wout, de mannen van het 
eerste uur….

Figuur 10: knipsels uit de dagboeken en foto’s geven 
een indruk van de afgelopen 50 jaar.

Figuur 11: de huidige ringers en assistenten.
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Figuur 20: vertegenwoordigers van de NVWK in 
gesprek met enkele Krimpenerwaardse ringers.

Figuur 19: Leen vertelt de gasten in de zaal hoe het 
ooit is begonnen.

Figuur 18: 50 jaar VRS Nebularia in de vorm van 
jaarverslagen “gevangen” in een mistnet.

Figuur 16: de “jongere” generatie kijkt vol respect 
naar de foto’s van de oudere generatie op jongere 
leeftijd.

Figuur 17: Roel en Bert in gesprek met “buurman” 
Adri Joosse van ringstation Oranjezon.

Figuur 15:Leen in gesprek met vertegenwoordiger van 
de Ringersvereniging Joop van Ardenne.



Westenschouwen
De vinkenbaan is in 1960 opgericht en ligt in de duinen van Schouwen Duivenland, nabij het gehucht 
Westenschouwen. De vinkenbaan is gelegen in de overgangszone van naaldbos, naar een zone met 
loofhout en duindoorn vervolgens naar een open duinzone met schrale grazige vegetatie en een kustzone 
met helmgras. Al deze biotopen zijn te vinden in een straal van 100 meter rond de vinkenbaan. Op de 
vinkenbaan wordt gevangen in de struweelzone met hoofdzakelijk duindoorn waar de mistnetten zijn 
opgesteld en een open grazig duinlandschap met vier slagnetten.

In de loop der jaren zagen we de vegetatie op de vinkenbaan enorm veranderen. Het open duingebied is 
steeds meer aan het verruigen en groeit dicht met duindoorn. De vlierstruiken (soms grote exemplaren) 
zagen we de afgelopen jaren steeds meer afsterven,. Maar ook in de duindoornstruwelen zien we 
veranderingen. De duindoorns worden steeds lager, onder andere door het oprukken van de hop. Ook 
gaan er steeds hogere duindoorns dood en we zien steeds vaker de meidoorns boven de duindoorns 
uitkomen. Exoten zoals esdoorn en Amerikaanse vogelkers worden steeds vaker waargenomen. Om het 
groeien van vooral de duindoorns te bevorderen, wordt er jaarlijks kalk gestrooid.

Onderhoud

Het seizoen begint altijd met een onderhoudsdag in het voorjaar. Op 21 februari werd de traditionele 
"bomendag" of onderhoudsdag georganiseerd. De medewerker van  Staatsbosbeheer heeft weer enkele 
eiken voor ons gezaagd en naar de vinkenbaan gebracht. Op de vinkenbaan werden deze “nieuwe bomen” 
rond de druip “geplant” ter vervanging voor de kaal gewaaide oudere exemplaren. Van het raster rond de 
vinkenbaan werden een aantal palen vernieuwd.
Tijdens de jaarvergadering is er besloten om een vijver aan te leggen op het zogenoemde “spreeuwennet”. 
Met enkele medewerkers is de vijver gegraven en zijn er watertanks als opslag van regenwater geplaatst. 
Op dezelfde dag werd de slaaphut volledig leeggeruimd, schoon gemaakt en voorzien van een stralend wit 
tapijt. 

Vangperiode

Bij wijze van proef werden er in het voorjaar drie weken met twee slagnetten en alle mistnetten voor het 
eerst in de geschiedenis een voorjaarsactie georganiseerd. Op 17april werd de vinkenbaan opgebouwd en 
15 mei weer afgebroken.
Vanaf 17 juli is de vinkenbaan voor het najaarseizoen opgebouwd en werden alle mistnetten en slagnetten 
geplaatst. Op 21 november werd de vinkenbaan afgesloten. 

Bezetting

De volgende ringvergunninghouders waren het afgelopen jaar actief op de baan (met * ook in het 
voorjaar): Hennie van Buren, Gert van der Gaag, Roel Meijer*, Cor Oskam*, Leen van Ree, Ton van Ree, 
Marcel Schildwacht* en Aad Vuyk. Als assistent ringer waren Harm Blom, Dolf van der Gaag en Bert Kleijn 
actief. Tevens hebben we regelmatig een beroep mogen doen op de diensten van Hennie Ravensteijn. 
Zoals gebruikelijk zijn er dit seizoen weer diverse bezoekers en donateurs op de vinkenbaan geweest 
waarbij we een extra woord van dank uit willen spreken tot Ralf en Adrie Joosse die ons enkele keren te 
hulp kwamen toen we iets te krap in onze bezetting zaten.

Opbouw van de baan

In het najaar zijn we gestart met 133 meter mistnet overdag en 67 meter extra tijdens de avond en nacht. 
Op de vinkenbaan werken we tevens met vier slagnetten. Ook is er een inloopkooi geïnstalleerd voor het 
vangen van waterrallen.

Op de vinkenbaan wordt met lokvogels en met het afspelen van vogelgeluiden getracht om vogels tijdens 
de trek naar de netten te lokken. Als lokvogels zijn gebruikt: boomleeuwerik, boompieper, gele kwikstaart, 
kruisbek, keep, vink, putter, groenling, sijs, kneu, europese kanarie, kleine barmsijs, ringmus, ortolaan, 
rietgors, geelgors en spreeuw. 
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Als graspiepers en grote gele kwikstaarten geringd waren, werden deze een korte tijd aangehouden om 
"onder de hoed" dienst te doen als lokvogel. 
Vogelgeluiden zijn gebruikt van de witgat, oeverloper, roze grutto, groenpootruiter, bosruiter, regenwulp, 
waterral, waterhoen, porseleinhoen, kwartel, kwartelkoning, boomleeuwerik, veldleeuwerik, draaihals, 
witte kwikstaart, gele kwikstaart, grote gele kwikstaart, graspieper, boompieper, oeverpieper, duinpieper, 
grote pieper, roodborst, heggenmus, vuurgoudhaan, goudhaan, staartmees, zwarte mees, pimpelmees, 
koolmees, spotvogel, fitis, tjiftjaf, bladkoning, sprinkhaanzanger, waterrietzanger, roodborsttapuit, paap, 
bosrietzanger, kleine karekiet, rietzanger, zwarte roodstaart,  gekraagde roodstaart, bonte 
vliegenvanger,sperwergrasmus, grasmus, braamsluiper, zwartkop, tuinfluiter, nachtegaal, merel, 
zanglijster, koperwiek, kramsvogel, barmsijs, sneeuwgors en ijsgors.

Nachtvangsten
In 2009 hebben we diverse avonden en nachten met behulp van de cd spelers geprobeerd rallen en 
leeuweriken te vangen. Het geluid werd ongeveer twee uur na zonsondergang gestart. Elke avond werden 
er speciaal voor dit project mistnetten opgesteld in het open veld nabij de  slagnetten (hier is geen 
struweel direct naast de netten aanwezig). Er werden drie mistnetten van 10 meter geplaatst met grote 
mazen, speciaal voor de ralachtigen en zeven netten met kleine mazen met in totaal 37 meter voor 
leeuweriken en andere zangvogels. De nachtvangsten hebben ons dit seizoen 50 waterrallen en 53 
veldleeuweriken opgeleverd.

Resultaten Westenschouwen:

Voor het eerst werd er ook tijdens de voorjaarstrek gevangen. De resultaten hiervan vielen erg tegen, 
mede veroorzaakt door verkeerde windrichting. De wind waaide in het voorjaar hoofdzakelijk vanuit het 
westen, wat de stuwing van de vogeltrek langs de kust niet bevorderde. In de vroege ochtend vogels met 
geluidsbanden aanlokken had vrijwel geen resultaat. Alleen bij de braamsluiper zagen we duidelijk 
resultaat (piek van doortrek?). De nieuw gegraven vijver had in het voorjaar wel erg goed resultaat. Bleven 
de steltlopers hoog in de lucht (als we ze zagen), de kwikstaarten en roodborsttapuiten werden door het 
water wel aangetrokken (drinken en badderen). De voorjaarvangst leverde in een periode van 29 dagen, 
maar 123 vogels op.

In de zomer begon de najaarstrek al weer op gang te komen. Nadat de baan was opgebouwd werden de 
eerste resultaten behaald met de vijver. De eerste witgatjes voor Westenschouwen werden gevangen. Eind 
augustus waren er nog maar 795 vogels gevangen. In september zijn er 1.203 vogels gevangen. In oktober 
werden 1.968 vogels gevangen. In november hebben we uiteindelijk maar 314 vogels gevangen. In 2009 
werden er in totaal 4.280 vogels op Westenschouwen geringd en hadden we 200 terugvangsten!

Invasievogels: 
In 2009 waren er geen invasievogels. Kruisbekken die meestal al in juli en augustus kunnen pieken zijn 
vrijwel niet gevangen. Pimpelmezen lieten het dit najaar afweten (sommige medewerkers waren daar niet 
rouwig om). Ook grote barmsijzen hebben we in het najaar van 2009 niet gezien.

Bijzondere vangsten: 
De bijzondere of schaarse soorten lieten het in vergelijk met sommige andere jaren een beetje afweten. In 
het voorjaar werd er een nieuwe baansoort gevangen, een rouwkwikstaart. Deze kwam drinken en 
foerageren langs de vijver. In het najaar werd er zonder dat het geluid werd afgespeeld een cetti’s zanger 
gevangen. Ook deze cetti's zanger was de eerste van de vinkenbaan en voor een ieder die aanwezig was 
een nieuwe handsoort.

Vangsten rond de vijver: 
In 2009 hebben we een grotere vijver aangelegd op het zogenoemde “spreeuwennet”. De bedoeling van 
deze vijver is om vooral in het voorjaar en in de zomer steltlopers te vangen. Ook het aanbieden van meer 
wateroppervlakte voor vogels die in drogere periode willen komen drinken of badderen, is een reden om 
een grotere vijver aan te leggen. 
De resultaten waren wisselvallig. Opvallend is dat vooral kleine zangvogels worden aangetrokken op de 
vijver om er te komen drinken. Zo zagen we in de zomermaanden een toename van het aantal kneuen en 
roodborsttapuiten. Maar ook kwikstaarten zoals gele kwikstaart, witte kwikstaart en rouwkwikstaart 
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kwamen spontaan naar de grotere vijver toe. Grote gele kwikstaarten landen met voorkeur op de randen 
van de vijver of op de slikranden die daar in waren aangelegd. Een aantal witgatjes werd aangetrokken 
door een dummy en het geluid en hiervan konden er uiteindelijk 3 worden geringd. Ook een oeverloper kon 
bij de vijver worden gevangen en geringd. 

Vangsten
In 2008 werden 8.826 vogels gevangen, waarvan er  8.783 werden 
geringd, verdeeld over 77 (onder)soorten. wat een aantal en 
soortenrecord opleverde. Eind 2008 werd wel duidelijk dat deze 
records nog wel even in de boeken zouden blijven staan. 
In 2009 benaderde we de aantallen van 2008 bij lange na niet. Er 
werden in 2009 maar 4.280 vogels gevangen, waarvan er 4.222 
werden geringd en van 200 geringde vogels werd een terugmelding 
gedaan. De vogels waren verdeeld over 67 (onder)soorten
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Figuur 21: Erik Kleyheeg met 1e witgat

Figuur 22: Draaihals Figuur 23: 2 rietgors Figuur 24: tijgerspin

Figuur 25: de nieuwe vijver Figuur 26: man rouwkwikstaart



Geringde vogels vinkenbaan Westenschouwen

SOORT AANTAL

sperwer 5

buizerd 1

waterral 50

witgat 3

oeverloper 1

stormmeeuw 1

kleine mantelmeeuw 1

zilvermeeuw 3

houtduif 1

draaihals 1

grote bonte specht 1

boomleeuwerik 16

veldleeuwerik 53

boompieper 19

graspieper 84

gele kwikstaart 10

grote gele kwikstaart 140

witte kwikstaart 8

rouwkwikstaart 1

winterkoning 54

heggenmus 254

roodborst 411

nachtegaal 31

zwarte roodstaart 4

gekraagde roodstaart 14

paapje 3

roodborsttapuit 20

groenlandse tapuit 1

merel 148

zanglijster 11

oostelijke zanglijster 43

westelijke zanglijster 45

koperwiek 55

cetti’s zanger 1

sprinkhaanzanger 73

SOORT AANTAL

rietzanger 5

bosrietzanger 4

kleine karekiet 92

braamsluiper 30

grasmus 83

tuinfluiter 70

zwartkop 423

tjiftjaf 446

scandinavische tjiftjaf 1

fitis 82

goudhaan 265

vuurgoudhaan 147

grauwe vliegenvanger 1

bonte vliegenvanger 5

staartmees 101

zwarte mees 2

pimpelmees 227

koolmees 151

boomkruiper 6

spreeuw 90

ringmus 13

vink 238

keep 56

groenling 83

putter 10

sijs 25

kneu 21

kleine barmsijs 1

kruisbek 6

goudvink 8

geelgors 15

rietgors 4

onbekend 1

67 soorten/ totaal 4.280
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Terugmeldingen Westenschouwen     

Hieronder volgt een selectie uit terugmeldingen van vogels die geringd zijn op de vinkenbaan te 
Westenschouwen of die elders geringd zijn en door ons op Westenschouwen zijn teruggevangen. 

- vink, geringd als man 1kj op 20 oktober 1999 te Westenschouwen, 

gevangen en weer los, door een collega ringer op 13 mei 2003 in West-Agder, zuid - Noorwegen.

- goudhaan, geringd als man 1kj op 29 september 2008 te Westenschouwen, 

gevangen en weer los op 9 oktober 2008 te Rushmere, Suffolk, Engeland. Dat is 177 kilometer in 
10 dagen.

- merel, geringd als vrouw 1kj op 21 oktober 2007 te Westenschouwen, 

dood gevonden op 17 maart 2009 te Whitbeck, Cumbria, Engeland.

- grote gele kwikstaart, geringd als man 1kj op 28 september 2007 te Westenschouwen, 

gevangen en weer los op 24 januari 2009 in Lincolnshire, Engeland.

- roodborst, geringd als 1kj op 1 oktober 2007te Westenschouwen, 

gevangen en weer los op 10 april 2009 te Farsund, West-Agder, zuid Noorwegen.

- vuurgoudhaan, geringd als vrouw 1kj op 29 oktober 2009 te Westenschouwen, 

gevangen en weer los op 11 november 2009 in de duinen bij Pas de Calais, Frankrijk. Dat is 190 
kilometer in 13 dagen.

- 6 koolmezen en 23 pimpelmezen, die tijdens de invasie in oktober 2008 op Westenschouwen 

werden geringd werden al na een paar dagen tot enkele weken weer teruggemeld uit Oost- en 
West Vlaanderen. Er was één uitzondering: geringd in oktober 2008, gecontroleerd op 26 maart 
2009 in Brandenburg, Duitsland. Deze pimpelmees was waarschijnlijk weer op weg naar het Russische 
(?) broedgebied

Dan de vogels met een elders door anderen aangelegde ring, die door ons op de vinkenbaan te 
Westenschouwen werden gevangen, afgelezen en weer losgelaten:

- keep, geringd als man 2kj op 17 mei 2008 te Andslia, Troms, noord - Noorwegen, 

gecontroleerd op 7 november 2008 te Westenschouwen. Afstand 2.086 Km.

- keep, geringd als man na 1kj op 2 oktober 2007 te Utsira, Rogaland, zuid - Noorwegen, 

gecontroleerd op 13 november 2008 te Westenschouwen. Afstand 852 kilometer.

- keep, geringd als vrouw 2kj op 23 maart 2006 te South Badoddle, Grampian region, Schotland, 

gecontroleerd op 22 oktober 2008 te Westenschouwen. Afstand 728 km.

- groenling, geringd als vrouw 1kj op 9 september 2006 te Kalberg Time, Rogaland, zuid-Noorwegen, 

gecontroleerd op 6 november 2008 te Westenschouwen. Afstand 798 kilometer?.

- vink, geringd als vrouw na 1kj op 17 november 2005 te Felixtowe, Suffolk, Engeland, 

gecontroleerd op 4 november 2007 te Westenschouwen. Dat is rechtdoor de Noordzee 
oversteken en maar 165 kilometer.

- 3 pimpelmezen, geringd tijdens de invasie van 2008 te Silute, Ventes Ragas, Lithouwen, 

door ons gecontroleerd na enkele weken te Westenschouwen. Afstand 1.227 kilometer.
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Overige waarnemingen Westenschouwen 2009
Buiten het vangen en ringen van vogels, proberen we ook een inschatting te maken van de zichtbare vogeltrek. 
Tevens noteren we bijzondere waarnemingen in het logboek. Onderstaand overzicht toont een selectie uit ons 
logboek.

De zichtbare trek was zowel in het voorjaar als in het najaar significant minder dan andere seizoenen. 
In het voorjaar kwam de wind vrijwel constant uit het noorden en westen, een windrichting die de vogels 
in ieder geval niet naar de kust doet stuwen. Met uitzondering van enkele groepjes regenwulpen, werden 
er vrijwel geen steltlopers op trek waargenomen. 

In het najaar hebben we vrijwel geen zichtbare trek waargenomen van graspiepers. Er zijn er uiteraard wel 
voorbij gekomen, maar de grote aantallen zijn uitgebleven. Mogelijk dat ze meer naar het oosten hebben 
gevlogen of dat ze te hoog hebben gezeten waardoor we ze niet hebben opgemerkt. Van vinken en kepen 
hebben we maar een paar dagen ouderwetse trek meegemaakt. Dit zijn dan meestal dagen dat er wel veel 
vinkachtigen doortrekken, maar vangen doe je ze niet. De uitdrukking: “ze vliegen dwars door het hout” is 
op zulke dagen een veel gehoorde kreet.

Op 31 augustus werd er een ortolaan waargenomen. Een jonge slechtvalk werd op 4 september 
waargenomen terwijl deze een prooi opat op de “konijnenheuvel” ten noorden van de vinkenbaan. Op 12 
september vlogen er enkele groepjes kruisbekken  over. In totaal werden er 90 geteld. Ook 10 grote gele 
kwikstaarten  werden er gezien.
Op 14 september zaten er rond de vinkenbaan minimaal 20 tapuiten. Op 16 september werden er 20 
boompiepers  waargenomen. Op 17 september vloog er een vrouw havik over de vinkenbaan. 
Een smelleken, de laatste 2 oeverzwaluwen en minimaal 10 grote gele kwikstaarten  werden op 25 
september gezien. Een irritante grote pieper  hield op 26 september de gemoederen bezig. De vogel was 
ruim een half uur op en rond de vinkenbaan aanwezigen “hing” zelf even boven een slagnet, helaas werd 
de vogel niet gevangen.
Op 29 september werd de laatste boomvalk  opgemerkt. Het hoogste aantal graspiepers  dat we uiteindelijk 
op één dag hebben voorbij zien komen, is + 1.000 exemplaren op 30 september.
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Vlieland
Het waddeneiland Vlieland is in 2009 zeer regelmatig in het nieuws geweest. In het voorjaar van 2009 ontdekte 
Staatsbosbeheer dat er een familie vossen op het eiland aanwezig was en dat dit een negatieve invloed had op 
de broedvogelpopulatie. De hele populatie van grondbroeders zoals aalscholvers, lepelaars, sterns en meeuwen 
werd gepredeerd of was van het eiland verdwenen. De vossen benadeelden niet 
alleen de broedvogelpopulatie, maar ook de leden van vogelringstation Nebularia. Staatsbosbeheer evalueerde 
de gevolgen die de vossen hadden aangericht en kwamen tot conclusie dat de vossen van het eiland moesten 
verdwijnen. Dit had tot gevolg dat de duinen en andere natuurgebieden van 
Staatsbosbeheer met hoge hekken hermetisch werden afgesloten van de rest van het eiland en dat de 
vossenjacht werd geopend. Na meer dan 50 jaar werd ons de toegang tot de 1

e
 Kroonpolders door 

Staatsbosbeheer geweigerd. In overleg met de medewerkers van Staatsbosbeheer werd er toch afgereisd
naar Vlieland en werd er een alternatief voor ons gevonden.
Ondanks dat wij niet op onze gebruikelijke ringlocaties konden ringen, hebben wij in 2009 op Vlieland 
geringd en weer onderdak gevonden in de "Zwaluw".

Bezetting

Van 1 tot en met 14 augustus was Leen van Ree actief op het eiland. Leen werd van 1 tot en met 
7 augustus geassisteerd door Hennie en Peter. Van 14 tot en met  25 augustus heeft Ton van Ree op 
Vlieland gevangen. Helaas konden we vanwege de vossenjacht, niet terecht in de 1

e
 Kroonpolder. 

We mochten wel enkele mistnetten installeren rond een klein vijvertje en enkele struiken nabij De Zwaluw.  

Weer

Het meest opvallende was de enorme droogte die er op het eiland heerste. Een enkele maal vielen er een paar 
druppels, maar dat was direct weer verdampt. Het was vrij zonnig met tamelijk normale temperaturen.
De wind was over het algemeen matig, met een enkele uitschieter naar 5 tot 6 Beaufort.

De trek.

Mede doordat een groot deel van de westelijke helft van het eiland ontoegankelijk was, hebben we niet zo heel 
veel van trek bespeurd. Op 3 augustus 6 witgatjes en 5 gierzwaluwen, op 6 augustus 12 witgatjes, 
op 7 augustus 1 witgatje en op 23 augustus nog 2 gierzwaluwen. Verder viel de graspiepertrek op, 
omdat deze iets sterker en vroeger was dan andere jaren.

Resultaten Vlieland:

Er werden 186 vogels geringd, verdeeld over 11 soorten. 

Geringd

SOORT   totaal

witgat 3

graspieper 122

witte kwikstaart 3

boerenzwaluw 11

tapuit 1

fitis 7

SOORT   totaal

spreeuw 3

grasmus 3

braamsluiper 1

groenling 3

kneu 29

totaal 186
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Dagvangsten Vlieland

augustus

Datum    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 totaal

witgat 1 1 1 3

graspieper 1 9 14 9 26 6 11 8 5 1 5 2 3 1 2 5 3 3 8 122

witte kwikstaart 1 1 1 3

boerenzwaluw 4 1 5 1 11

tapuit 1 1

fitis 2 1 1 1 1 1 7

spreeuw 1 1 1 3

grasmus 2 1 3

braamsluiper 1 1

groenling 1 1 1 3

kneu 1 1 4 1 1 5 2 1 1 6 2 4 29

totaal 1 11 19 18 27 6 13 9 7 3 2 6 0 5 8 7 4 3 14 3 0 3 1 4 12 186

Terugmeldingen Vlieland 

Slechts een tweetal meldingen kregen we in 2009 van Vlieland binnen:.

- kleine karekiet, geringd als 1kj op 5 augustus 2006, teruggevangen enkele honderden meters 

verder op 9 september 2009. Al drie jaar in het broedgebied aanwezig?

- baardman, geringd als vrouw 1kj op 6 augustus 2008, teruggevangen enkele honderden meters verder 

op 8 oktober 2009.
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Bijlage 1: Totaal overzicht geringde vogels VRS Nebularia 2009

SOORT PULL VOLG TOTAAL

onbekend 2 2

kwak 3 3

sperwer 4 4

buizerd 2 2

torenvalk 22 22

waterral 50 50

scholekster 2 2

kievit 9 9

grutto 7 7

witgatje 6 6

oeverloper 1 1

stormmeeuw 1 1

kleine mantelmeeuw 1 1

zilvermeeuw 3 3

visdief 106 106

holenduif 4 4

houtduif 1 1

steenuil 14 3 17

gierzwaluw 7 7

ijsvogel 3 3

draaihals 2 2

grote bonte specht 5 5

boomleeuwerik 13 13

veldleeuwerik 54 54

boerenzwaluw 9 2 11

boompieper 18 18

graspieper 205 205

gele kwikstaart 8 8

grote gele kwikstaart 136 136

witte kwikstaart 11 11

rouwkwikstaart 1 1

winterkoning 108 108

heggenmus 287 287

roodborst 419 419

nachtegaal 30 30

zwarte roodstaart 4 4

gekraagde roodstaart 14 14

paapje 3 3

roodborsttapuit 23 23

tapuit 1 1

groenlandse tapuit 1 1

merel 2 179 181

zanglijster 15 15

turdus phil.philomelos 43 43

SOORT PULL VOLG TOTAAL

turdus phil.clarkei 39 39

koperwiek 60 60

cetti's zanger 1 1

sprinkhaanrietzanger 73 73

rietzanger 24 24

bosrietzanger 17 17

kleine karekiet 109 109

spotvogel 11 11

braamsluiper 31 31

grasmus 86 86

tuinfluiter 81 81

zwartkop 458 458

tjiftjaf 505 505

phyll.collybita 
abietinus 1 1

fitis 122 122

goudhaantje 267 267

vuurgoudhaantje 149 149

grauwe vliegenvanger 2 2

bonte vliegenvanger 5 5

staartmees 122 122

noordelijke 
staartmees 1 1

zwarte mees 2 2

pimpelmees 10 250 260

koolmees 246 246

boomkruiper 10 10

vlaamse gaai 2 2

kauw 4 1 5

zwarte kraai 1 1

spreeuw 14 92 106

huismus 10 10

ringmus 12 12

vink 247 247

keep 55 55

groenling 105 105

putter 10 10

sijs 21 21

kneu 49 49

grote barmsijs 2 2

kleine barmsijs 1 1

kruisbek 6 6

goudvink 8 8

geelgors 14 14

rietgors 9 9

Totaal 213 4.976 5.189
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Bijlage 2: scholing en uitwisseling
Ook in 2009 hebben op de vinkenbaan op Westenschouwen D. van der Gaag, H. Blom en B. Kleijn  als 
ringer in opleiding meegelopen. In de Krimpenerwaard waren H. Blom en E. Kleyheeg  actief als ringer in 
opleiding. 
In 2009 is Erik Kleyheeg voorgedragen om een examen af te leggen. In Meijendel heeft hij twee 
vangdagen meegelopen en zijn ervaring ten toon gesteld. Vanaf 2010 mag hij met een ringvergunning 
op zak gaan lopen (gefeliciteerd).

In het Zoologisch Museum van de Universiteit van Amsterdam waren L. van Ree, T. van Ree, C. Oskam, 
H. van Buren, G. van der Gaag, A. Vuyk, D. van der Gaag en E. Kleyheeg aanwezig om onder begeleiding 
van C.Roselaar balgen te onderzoeken. 

Harm Blom heeft tevens meegelopen tijdens een inventarisatie en ringactiviteit op de Slijkplaat in het 
Haringvliet. Hier kreeg hij onder andere jonge lepelaars en zwartkopmeeuwen in de hand, soorten die wij
nog nooit hebben geringd.

Tijdens de jaarlijkse ringersdag in Arnhem waren 9 van onze medewerkers aanwezig. B.Kleijn heeft  net 
als in 2008 naast de Nederlandse ringopleiding, ook in 2009 weer 3 weken stage gelopen in Kenia.

Bijlage 3: speciale dank aan:
In 2009 zijn we weer aan een aantal organisaties en instellingen speciale dank verschuldigd. Zonder hun 
medewerking hadden wij veel van ons werk niet kunnen verrichten.

- Stichting Het Zuidhollands Landschap  regio Veenweide voor het mogen betreden van hun terreinen 

in de Krimpenerwaard en hun medewerking en financiële bijdrage voor het CES-project in de Stolwijkse 
Boezem. 

- De vele particuliere eigenaren en veehouders  in de Krimpenerwaard voor toestemming om op hun 

terrein vogels te ringen.
- Staatsbosbeheer Westenschouwen: zoals gebruikelijk konden we weer rekenen op de hulp van 

de medewerkers van Staatsbosbeheer Westenschouwen. Diverse bomen werden geleverd om 
langs de druip te plaatsen, maar ook de toestemming om met onze auto's op plaatsen te komen 
waar dat normaal niet is toegestaan, wordt natuurlijk erg gewaardeerd.

- Waterschap de Zeeuwse eilanden te Goes, voor het in bedrijf mogen houden van een vinkenbaan 

in de duinen van Westenschouwen.
- Staatsbosbeheer Vlieland voor hun medewerking om in 2009 toch nog vangactiviteiten door ons 

te laten verrichten op Vlieland.
- De Stichting Kringloop Krimpen aan den IJssel  voor een donatie voor 2009.

- De Onderlinge verzekering uit Lekkerkerk  voor een donatie voor 2009.

- De Stichting Vogeltrekstation  voor een subsidietoekenning voor het laten drukken van een 

jubileumuitgave.
- De Natuur- en Vogelwerkgroep De Krimpenerwaard  voor een financiële bijdrage van onze 

activiteiten in hun werkgebied.
- De diverse particuliere donateurs en vrijwilligers die dank zij hun donatie of inzet ons werk hebben 

gesteund.
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Bijlage 4: publicaties en voorlichting
- In 2009 zijn op verschillende manieren onze resultaten en werkzaamheden onder de aandacht gebracht 

zoals in verschillende tijdschriften, kranten en websites.
- Jaarverslag Stichting Vogelringstation Nebularia 2008: januari 2009. Een overzicht van activiteiten 

en resultaten over het jaar 2008. 
- “De Waardvogel”, verenigingsblad van de Natuur- en Vogelwerkgroep "de Krimpenerwaard" (700 leden): 

juli 2009. Een verslag over onze activiteiten in de Krimpenerwaard in 2008.
- “Sterna”, juli 2009, een gezamenlijk verenigingsblad van de Vereniging voor behoud en bescherming 

Goeree Overflakee en Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland. Een verslag van activiteiten 
over 2008 op vinkenbaan Westenschouwen.  

- In 2009 heeft er diverse artikel gestaan in regionale weekbladen in de Krimpenerwaard over het 

jubileumjaar 2009.
- Website: in 2009 hebben vele bezoekers onze website bezocht.

- Website WWW.trekvogeltellingen.nl: hier gedurende het vangseizoen de resultaten weergegeven 

van de activiteiten op de vinkenbaan Westenschouwen. 
- Ringersnet: regelmatig worden resultaten weergegeven van de activiteiten van de vinkenbaan en 

de resultaten van het CES-project.

Bijlage 5: Top 20 allertijden

Een lijst met de 20 meest gevangen vogelsoorten vanaf 1959 ziet er als volgt uit: 
1. vink 19.840  (nog steeds aan de top)
2. graspieper 16.460  (blijft nog wel even op de 2e plaats staan)
3. spreeuw 11.543  (nog een jaartje of drie en zakt dan naar de 4e plaats?)
4. fitis 10.771  (voorzichtig wordt de 3e plaats benaderd) 
5. boerenzwaluw   8.862  (duurt niet lang meer en gaat dan plaatsen zakken)
6. roodborst   8.505  (zal niet lang duren om met boerenzwaluw van plaats te ruilen)
7. goudhaan   8.045  (roodborst en boerenzwaluw voelen de hete adem)
8. zwartkop   6.695  (wisselt dit jaar met de pimpelmees)
9. pimpelmees   6.558  (2009 was een jaar zonder invasie, daardoor een plaatsje gezakt) 
10. keep   5.545  (voorlopig nog onbedreigd door de merel)
11. merel   5.137  (heeft in top-tien gestaan)
12. heggenmus   4.885  (nek aan nekrace met koolmees. Nu wint de heggenmus)
13. koolmees   4.882  (een invasie? Dan schuift de koolmees misschien naar boven)
14. tjiftjaf   4.611  (verrassend?)
15. ringmus   3.959  (strijdt met de sijs om de 15e plaats)
16. sijs   3.952  (volgend seizoen veel sijzen? Dan schuift de sijs vast wel op)
17. koperwiek   3.897  (zal met een paar jaar de sijs en ringmus wel eens kunnen passeren)
18. kneu   3.555  (zal over een paar jaar uit deze lijst verdwijnen)
19. visdief   3.513  (allemaal pullen!)
20. groenling   3.472  (voorlopig niet bedreigd door de kleine karekiet: 21e)
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