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Het nieuwe bordje bij het hekje moet ongewenst bezoek ont-

moedigen een kijkje op de baan te nemen (Foto Frits Vuyk)

Morrison Pot met een familie grote bonte spechten in de Stol-

wijkse Boezem (Foto Marcel Schildwacht)
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Van de voorzitter

In het vangstjaar 2013, wat zich wat vangsten betreft ty-

peert als een gemiddeld jaar, konden alle projecten ge-

woon doorgang vinden. Het was nog even spannend en 

onzeker of er in de maand augustus wel gebruik gemaakt 

zou kunnen worden van de Zwaluw. Het huisje van SBB 

op Vlieland zou namelijk verdwijnen.  SBB stelde de plan-

nen echter uit en de Zwaluw bleef staan. Dit tot vreugde 

van onze “oude garde”. Zij komen vanaf de jaren zestig 

op het eiland en konden dus in augustus afreizen naar de 

hun vertrouwde locatie om in de 1ste Kroonpolder hun 

netten op te stellen en de inloopkooien op een strategi-

sche plek neerzetten met een prachtig onderkomen in de 

directe nabijheid.  

In de Krimpenerwaard werd het CES onderzoek voor het 

elfde achtereenvolgende jaar afgewerkt. De uitkomsten 

hiervan kunt u verderop in dit verslag lezen.  In de nieuwe 

natuur achter Haastrecht zijn we ook in 2013 weer actief 

geweest met ringonderzoek. In de rietstrook het Doove 

Gat werd er voornamelijk in de maand augustus gevangen.  

Op basis van onze resultaten in 2012 heeft het Zuid-Hol-

lands Landschap  in overleg met de opdrachtgever (het 

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden) de laatste 

fase uiteindelijk laten uitvoeren. Er komt nu nog meer in 

potentie geschikt biotoop voor moeraszangers en rallen. 

In samenwerking met de natuur- en vogelwerkgroep “de 

Krimpenerwaard” kreeg  vooral de Steenuil aandacht. Het 

is en blijft een zeer kwetsbare populatie. Veel energie erin 

stoppen en maar weinig resultaat behalen. Er was wel een 

opmerkelijke terugmelding, die u in het stukje over de 

steenuilen kunt lezen.

In het kader van NL-Doet werden er weer een aantal 

broodnodige reparaties en aanpassingen gedaan aan de 

baan. Deze dag werd op  17 maart 2013 gehouden. Er was 

een goede opkomst van vrijwilligers zodat we de zaken 

die gepland stonden op de NL-Doet-dag konden uitvoe-

ren.

We zagen uit naar de start van het seizoen in Zeeland. 

Overal werden namelijk Kruisbekken gemeld. Later wer-

den ook nog Grote Kruisbekken gemeld en een enkele 

Witbandkruisbek. Onze laatst gevangen Witbandkruisbek 

stamt alweer uit 2002. Maar goed, bijna niets van dat al-

les. Het gevangen aantal kruisbekken viel uiteindelijk erg 

tegen. Het bleef bij een handjevol gewone kruisbekken. 

Een enkele keer een grotere groep gezien, maar verder 

helaas geen echte invasie. Op ons ringstation in Westen-

schouwen werd een tweede hijsnet geplaatst. Het bleek 

een aardig succes. In het late najaar werden er veel lijs-

terachtigen mee gevangen. Het weer zat ons in het najaar 

niet mee en in de maand oktober was het zelfs een lelijke 

spelbreker. Er vielen aardig wat dagen uit door regen en 

vooral wind waarbij het totaal geen zin had zelfs maar te 

denken om een net open te schuiven.  Ook de geplande 

certificering in oktober werd door het weer afgelast. Er 

werden weinig dwaalgasten gevangen. De vogels komen 

verder in het verslag aanbod. Een vogel maakte het even 
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De zwaluw op Vlieland. Hopelijk mag dit huisje nog jaren dienst doen. (Foto Cor Oskam )
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spannend en kwam op 1 oktober luid tikkend naar bene-

den. We keken elkaar aan en bespraken de mogelijkheid 

welke van de twee  gorzen het moest zijn. De vogel hield 

het niet langer spannend dan nodig en ging op het draadje 

langs de baan zitten en liet zich gedurende enkele minuten 

fraai bekijken. Voor een foto had Erik tijd genoeg.

 

Ook dit jaar willen we de mensen van SBB Zeeland (met 

name Dirk Fluyt en Alex de Visser), het Zuid-Hollands 

Landschap (met name Rudi Terlouw, Warner Reinink en 

Rolf van Beek) en het bestuur van de Natuur- en Vogel-

werkgroep de Krimpenerwaard weer hartelijk bedanken 

voor hun medewerking in de ruimste zin van het woord.  

We realiseren ons dat in tijden van economische achter-

uitgang het voor deze organisaties het niet of veel minder 

vanzelfsprekend is ons te steunen.

Nogmaals onze dank hiervoor! n

Cor Oskam 

Voorzitter Stichting VRS Nebularia
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Op 1 oktober 2013 viel op Westenschouwen plots een bos-

gors uit de lucht (Foto Erik Kleyheeg)

IJsvogel, een echte zomervogel op de vinkenbaan (Foto Marcel Schildwacht)
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zonsopgang opengeschoven en er wordt gevangen tot 6 

uur na zonsopkomst. De vangsten worden per mistnet 

bijgehouden.

Broedseizoen 2013
In 2013 is er op de volgende data gevangen: 5 april, 14 

april, 21 april, 9 mei, 19, mei, 25 mei, 8 juni, 16 juni, 22 juni, 

6 juli, 13 juli en 27 juli. Erik Kleyheeg, Cor Oskam, Mor-

rison Pot en Marcel Schildwacht hebben in 2013 deelge-

nomen aan het CES project.

In totaal zijn er tijdens de CES in 2013 321 vogels gevan-

gen verdeeld over 24 soorten. Dit is ongeveer te vergelij-

ken met het totaal van 2012 toen er 354 vogels werden 

gevangen. Vergeleken met het topjaar 2011, waarin 568 

vogels werden gevangen, is de vangst van de afgelopen 

twee jaar mager. Met 67 vangsten was de Tjiftjaf de meest 

gevangen soort, gevolgd door de Fitis met 33 vangsten en 

de Zwartkop met 32 vangsten (zie onderstaande tabel). 

Een Fitis met eindnummer 525 werd het meest terug-

gevangen: 4 keer. Een Zwartkop geringd in 2006  werd 

22 juni terug gevangen en is in de tussentijd slechts één 

keer eerder teruggevangen. Deze oude man is dus mini-

maal 8 jaar oud! Waarschijnlijk broedt hij in het noorde-

lijke deel van de boezem waar geen mistnetten opgesteld 

Ook in 2013 werd door VRS Nebularia het CES onder-

zoek uitgevoerd. Het doel van dit project is het verza-

melen van informatie om uiteindelijk veranderingen in 

broedvogelpopulaties te kunnen verklaren. In de periode 

april- augustus werden op 12 momenten broedvogels ge-

vangen en geringd. Om resultaten uit opeenvolgende jaren 

met elkaar te kunnen vergelijken wordt er gewerkt met 

een vaste mistnetopstelling en wordt er geen gebruik ge-

maakt van lokmiddelen. Er wordt met name gekeken naar 

overleving, reproductie, plaatstrouw en aantallen van de 

lokale broedvogelpopulatie. Informatie over reproductie 

wordt verkregen uit de verhouding volwassen en jonge 

vogels die gedurende het broedseizoen worden gevangen. 

Vogels die in opeenvolgende jaren worden teruggevangen 

geven informatie over de overleving.

Anno 2013 wordt het CES project op 51 locaties in Ne-

derland uitgevoerd. Het CES project van VRS Nebularia 

wordt sinds 2004 uitgevoerd in de Stolwijkse Boezem bij 

Gouderak. De Stolwijkse Boezem is eigendom van het 

Zuid Hollands Landschap. Tijdens de vangsessies staat 

hier 125 meter mistnet opgesteld, verdeeld over 13 net-

ten. De mistnetten staan verspreid over een aantal ver-

schillende biotopen, namelijk: rietland, ruigte,  struweel en 

elzenbroekbos. De mistnetten worden een halfuur voor 

Constant Effort Sites (CES): Stolwijkse Boezem, Gouderak
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De Stolwijkse Boezem 

bij Gouderak. Met 

nummers zijn de mist-

netlocaties aangegeven
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staan, aangezien hij in het meest noordelijke mistnet werd 

gevangen. Tijdens de eerste sessie werden een Sperwer, 

Houtsnip en Vuurgoudhaan gevangen. Dit zijn soorten die 

tijdens de CES zeer zelden worden geringd. Er werd in 

2013 één keer een buitenlandse ring teruggemeld: een 

Kleine karekiet met een Belgische ring.

Vanaf 19 mei zat er een Snor te zingen in de boezem. Dit 

is regionaal een zeer schaarse broedvogel. n

Euring code Soort Nieuw Terug uit 2013 Terug uit 2012 Totaal 2013

2690 Sperwer 1 1

5290 Houtsnip 1 1

8760 Grote Bonte Specht 3 1 4

10660 Winterkoning 19 9 2 30

10840 Heggenmus 5 1 2 8

10990 Roodborst 2 2

11870 Merel 3 3 6

12000 Zanglijster 8 2 1 11

12002 Westelijke zanglijster 1 1

12430 Rietzanger 15 2 17

12500 Bosrietzanger 17 1 2 20

12510 Kleine Karekiet 11 5 4 20

12590 Spotvogel 12 2 14

12750 Grasmus 2 2

12760 Tuinfluiter 19 6 5 30

12770 Zwartkop 20 5 7 32

13110 Tjiftjaf 49 18 7 74

13120 Fitis 23 7 7 37

13150 Vuurgoudhaan 1 1

13350 Grauwe Vliegenvanger 1 1 2

14370 Staartmees 4 2 6

14620 Pimpelmees 5 5

14640 Koolmees 14 2 16

16360 Vink 5 1 6

241 61 44 346
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De vangsten in de  Stolwijkse Boezem.
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In juli 2012 is Vogelringstation Nebularia gestart met ring-

onderzoek in het Doove Gat. In het eerste jaar bleek dat 

veel vogels gebruik maken van de rietstrook en het daar-

naast gelegen moerasgebied. De ringactiviteiten leverden 

direct leuke resultaten op. Op basis van de rapportage 

over het ringonderzoek in 2012 heeft het Zuid-Hollands 

Landschap toestemming gegeven om in 2013 en 2014 het 

onderzoek te continueren. In 2013 is het vogelringstation 

van 15 juli tot en met 6 september actief geweest met in 

sprake is. Dit verslag zal zich daarom beperken tot een 

overzicht van de gevangen en teruggevangen vogels en 

een vergelijking tussen augustus 2012 en augustus 2013, 

wat enkele opvallende verschillen aantoonde.

Methode
De netopstelling in 2013 was hetzelfde als in 2012 met 

uitzondering van één net in de rietstrook, welke op een 

ongeschikte locatie bleek te staan. In de rietstrook wer-

den 5 mistnetten van 10 meter lang geplaatst, haaks op 

de richting van de rietstrook. In het moerasgebied werd 

op bijna alle vangmomenten een steltloperopstelling van 

drie mistnetten geplaatst. Bovendien werden op die loca-

tie twee inloopkooien geplaatst, welke in 2013 geen vang-

sten hebben opgeleverd. Voor het lokken van vogels werd 

totaal 21 vangmomenten. Deze periode is iets korter dan 

in 2012, maar overspant desalniettemin de periode waarin 

rietvogels het meest talrijk zijn (m.n. Kleine Karekiet en 

Rietzanger, zie verslag 2012). Veranderingen in aantallen en 

soorten over het seizoen 2013 zijn nog niet vast te stel-

len in de tijd, omdat er slechts van twee vangseizoenen 

Ringonderzoek Doove Gat 2013
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Rustiek plekje voor een mobiele ringplaats langs het Doove Gat, Haastrecht. (Foto Cor Oskam)

Figuur 2. Aantalsontwikkeling van totaal aantal gevangen vogels gedurende de vangperiode in 2013, met onderscheid tussen 

ochtend- en avondvangsten. Nooit werd er op één dag zowel een ochtend- als avondvangst gedaan. Wel werd tweemaal een 

avondvangst gevolgd door een ochtendvangst op de volgende dag.
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gebruik gemaakt van geluid dat werd afgespeeld met Mp3 

spelers tijdens de vangacties. In de rietstrook werd voor-

namelijk gebruik gemaakt van een “riet-mix”, bestaande 

uit onder meer Kleine Karekiet, Waterrietzanger, Snor en 

Rietgors. Tijdens de avondvangsten werd op de locatie van 

net 6 ook geluid gespeeld van de Gele Kwikstaart. Bij de 

steltloperopstelling werd geluid afgespeeld van Watersnip, 

Bontbekplevier en Witgat.

Resultaten
Het ringonderzoek in het Doove Gat in 2013 werd uitge-

voerd op 21 dagen (ter vergelijking: in 2012 werd gevan-

gen op 22 dagen), waarvan 5 dagen in de ochtend en 16 

dagen in de avond. In totaal werden 540 vogels gevangen 

(Tabel 2). Hiervan kregen 533 vogels een nieuwe ring en 7 

vogels bleken al te zijn geringd in eerdere jaren en/of op 

een andere lokatie. Gedurende het vangseizoen werd 54 

maal een vogel teruggevangen die eerder dat seizoen al 

geringd was in het Doove Gat.

Gemiddeld werden tijdens de ochtendvangsten 41 vo-

gels gevangen tegen gemiddeld 24 vogels in de avond. 

Het maximum aantal vogels dat op een ochtend werd 

gevangen bedroeg 73, dat was op 20 juli. De meest ge-

vangen vogel die dag was de Rietzanger (32 exemplaren). 

Het maximum aantal vogels tijdens een avondvangst was 

67, dat was op 31 juli. Die keer waren Ringmussen in de 

meerderheid met 28 individuen. De hoogste aantallen vo-

gels werden gevangen in juli, wanneer veel jonge vogels 

aanwezig zijn (zie ook Figuur 2 op pagina 8).

In totaal werden 21 verschillende vogelsoorten gevangen 

in het Doove Gat in 2013 (Tabel 2). De Kleine Karekiet 

(163 ex.) en Rietzanger (159 ex.) waren veruit de meest 

talrijke soorten, gevolgd door Rietgors (86 ex.) en Ring-

mus (61 ex.). Gele Kwikstaarten (43 ex.) en Boerenzwalu-

wen (4 ex.) werden uitsluitend gevangen tijdens de avond-

vangsten, wanneer ze op zoek zijn naar een slaapplaats. 

Afgezien van een enkele uitzondering geldt hetzelfde voor 

Ringmussen en Paapjes (4 ex.). Typische rietvogels wer-

den zowel ’s ochtends als ’s avonds gevangen. Veruit de 

meeste vogels werden gevangen in de mistnetten in de 

rietstrook van het Doove Gat, maar een aantal soorten 

werd uitsluitend in de steltloperopstelling gevangen. Niet 

verrassend is dat alle steltlopers: Watersnip en Witgat, in 

de mistnetten in de steltloperopstelling werden gevangen. 

Ook de enige Tapuit die dit jaar werd gevangen, hing in 

een mistnet van de steltloperopstelling. 

 

Terugvangsten
De meeste teruggevangen vogels waren eerder in het-

zelfde vangseizoen geringd in het Doove Gat. Deze ge-

vallen laten we in dit verslag buiten beschouwing. Zeven 

terugvangsten hadden betrekking op vogels die ofwel in 

eerdere jaren, ofwel op een andere locatie waren geringd. 

Het gaat om 3 aflezingen van Kleine Karekieten, één van 

een Boerenzwaluw en 3 aflezingen van Rietgorzen. De 

Rietgorzen waren alle drie in 2012 geringd in het Doove 

Gat.

Op basis van zichtwaarnemingen van geringde vogels tij-

dens het broedseizoen, hadden wij verwacht veel meer 

Rietgorzen van 2012 terug te vangen. Het is nog te vroeg 

om conclusies te trekken over dit lage aantal terugvang-

sten tussen de jaren. Een Kleine Karekiet die op 20 juli 

werd gevangen, bleek op 4 augustus 2012 te zijn geringd 

in het Doove Gat. De andere twee terugmeldingen waren 

van hetzelfde individu, gevangen op 15 en 25 juli en waar-

schijnlijk een broedvogel in het Doove Gat. Deze vogel 

droeg een Belgische ring en bleek tijdens de najaarstrek 

op 28 september 2012 te zijn geringd te Pepingen, Vlaams 

Brabant, België. Het betreft de eerste aflezing van een bui-

tenlandse ring in het Doove Gat. De Boerenzwaluw die 

op 14 augustus werd afgelezen in het Doove Gat, bleek te 

zijn geringd op 2 augustus 2010 langs de West-Vlisterdijk 

te Vlist, op nog geen kilometer afstand van het Doove Gat. 

Wij kregen ook twee terugmeldingen uit Belgie: de eerste 

was van een Kleine Karekiet die na 7 dagen in Rijkevorsel 

(nabij Turnhout)  gecontroleerd werd. De tweede was een 

Rietzanger: deze had binnen 4 dagen 170 km gevlogen en 

werd teruggemeld uit de omgeving van Luik. 

9

Rietzangers deden het goed in 2013. Boven een adult met 

gesleten verenpak. Onder een juveniele vogel in  vers kleed. 

(Foto Cor Oskam)
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Verschillen 2012 en 2013
Vergelijking tussen de resultaten van 2012 en 2013 levert 

opvallende verschillen in aantallen op, zelfs wanneer niet 

wordt gecorrigeerd voor verschillen in vangintensiteit. Als 

eerste hebben we gekeken naar de aantallen van de meest 

talrijke soorten in de maand augustus in beide jaren (Fi-

guur 3). Het meest opvallend is dat in 2013 veel minder 

Kleine Karekieten en Rietgorzen werden gevangen en 

dat ook Gele Kwikstaarten en Pimpelmezen achterble-

ven bij 2012. Daarentegen liet de Rietzanger een sterke 

toename zien. Wanneer we deze verschillen vergelijken 

met de verschillen in totaalaantallen per jaar (Tabel 2), dan 

zien we dat de verschillen in aantallen Kleine Karekieten, 

Rietgorzen en Gele Kwikstaarten iets minder extreem 

zijn over de jaartotalen, terwijl de verschillen in aantallen 

Rietzangers en Pimpelmezen sterk worden uitvergroot. 

In het geval van de Pimpelmees en dat geldt ook voor 

bijvoorbeeld de Tjiftjaf, is duidelijk dat de vangactiviteiten 

buiten de doortrekpiek (september/oktober) vielen. Voor 

Rietgorzen geldt deels hetzelfde verhaal. Het verschil in 

Gele Kwikstaarten is te klein om harde uitspraken te doen, 

want één goede vangavond had dit verschil teniet kunnen 

doen. Waar wel overtuigend een verschil tussen de jaren 

in zit, is het verschil in Kleine Karekieten en Rietzangers. 

Kleine Karekieten werden op meerdere plekken in Ne-

derland in iets lagere aantallen gevangen en hebben mo-

gelijk een minder goed broedseizoen gehad dan in 2012. 

De heren Kleyheeg en Pot op een fraaie augustusochtend klaar voor een volgend rondje langs de netten. (Foto Cor Oskam)
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Vergelijking tussen augustus 2012 en augustus 2013 van vangsten van de meest talrijke soorten in het Doove Gat. 
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Rietzangers daarentegen hadden een goed broedsucces, 

hoewel ze vrij laat begonnen met broeden. Hierdoor was 

er ten eerste goede aanvoer van jonge Rietzangers en ten 

tweede trokken ze later dan normaal weg naar het zuiden. 

Zodoende waren er in augustus nog opvallend veel Riet-

zangers aanwezig in de rietstrook. Naast bovengenoemde 

soorten laat ook de Ringmus een opvallend verschil zien. 

Dit jaar werden er opvallend veel gevangen, wat te danken 

is aan twee avonden waarop een grote groep Ringmussen 

zich ophield rond een mistnet. Tijdens één van de twee 

avonden deed bovendien een Boomvalk een duit in het 

zakje door laag over een van de mistnetten te vliegen, 

waarbij veel vogels in paniek in het net terecht kwamen.

Niet alleen in aantallen verschilden de twee jaren van el-

kaar, maar ook in soorten. In 2013 ontbraken Grasmus, 

Groenling, Koolmees, Roodborst, Snor en Spreeuw. Dit 

betreft vooral toevalstreffers in het riet en Koolmezen 

werden in 2012 vooral later in het najaar gevangen. Soor-

ten die voor het eerste werden gevangen, waren Putter, 

Spotvogel, Tapuit, Witgat en Witte Kwikstaart. Ook hierbij 

speelt toeval een grote rol, behalve bij de Witgat, die spe-

cifiek met geluid naar de steltloperopstelling werd gelokt. 

n

Euring code soort Nieuw Terug uit 2013 Terug uit 2012 Totaal 2013 Totaal 2012

5190 Watersnip 8 8 11

5530 Witgat 2 2 0

9920 Boerenzwaluw 3 1 4 2

10170 Gele kwikstaart 44 2 46 63

10200 Witte Kwikstaart 2 2 0

10660 Winterkoning 5 1 6 10

11060 Blauwborst 6 2 8 8

11370 Paapje 4 4 6

11460 Tapuit 1 1 0

12360 Sprinkhaanzanger 1 1 1

12430 Rietzanger 150 9 159 55

12500 Bosrietzanger 8 8 8

12510 Kleine Karekiet 136 24 3 163 196

12590 Spotvogel 2 2 0

12760 Tuinfluiter 1 1 1

13110 Tjiftjaf 15 15 24

13120 Fitis 8 8 3

14620 Pimpelmees 7 1 8 74

15980 Ringmus 59 2 61 11

16530 Putter 1 1 0

18770 Rietgors 70 13 3 86 165

totaal 533 54 7 594 638
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Overzicht gevangen vogelsoorten en aantallen met onderscheid tussen voor het eerst gevangen vogels en terugvangsten. Ter 

vergelijking staan ook de vangsttotalen weergegeven voor de jaren 2013 en 2012.
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goed inzichtelijk te krijgen en waar het kan deze te stimu-

leren. Dit kan door bijvoorbeeld nestkasten bij te plaatsen 

in een geschikt biotoop waar ze worden waargenomen.  

In verhouding met de resultaten moet er veel energie in-

gestoken worden. Daarom worden de (soms spaarzame) 

resultaten gekoesterd. 

Helaas gaat het in onze regio ook erg slecht met de 

Steenuil populatie. Dit alles is nog geen reden om het op 

te geven en te stoppen! Deze prachtige mooie kleine uil 

moet aandacht blijven krijgen. 

Op twee vaste broedplaatsen werden geen steenuilen 

meer gezien. Op één plaats mislukte het broedgeval in de 

ei-fase. De vermoedelijke oorzaak is dat het vrouwtje om 

onduidelijke redenen niet meer kwam opdagen. De kast 
Het uilenproject, dat vooral aandacht geeft aan Steenuilen, 

is een samenwerkingsverband tussen  de natuur- en vo-

gelwerkgroep “de Krimpenerwaard” en VRS “Nebularia”. 

De Steenuil is de kleinste uil van Nederland: ongeveer zo 

groot als een Merel, maar wel twee keer zo breed en 

tweemaal zo zwaar. Het aantal (broedende) Steenuilen is 

de laatste decennia enorm afgenomen en dus is een goed 

inzicht in de ontwikkelingen van de aantallen van deze 

soort van groot belang. 

Ongeveer een tiental vrijwilligers lopen bijna 90 kasten 

na die op geschikte plaatsen door de gehele Krimpener-

waard verspreid opgehangen zijn. Dat betekent dat een 

gebied van 11.000 hectare (!) door slechts 10 man wor-

den bewaakt en in de gaten gehouden voor wat betreft de 

populatie van de Steenuil. Als je kijkt naar de Nederlandse 

populatie praat je in de Krimpenerwaard over een zeer 

bescheiden restpopulatie van ongeveer 15 paar. Binnen de 

werkgroep doen wij ons uiterste best om de populatie 
lag vol met muizen, maar die komen helaas niet vanzelf in 

de bekken van de jonge vogels. Daar is een ouder voor 

nodig….

In één kast kwam een jong van 2012 broeden: dat was op 

de dag af een jaar later! Nu zat zijzelf met twee jongen in 

deze nestkast. De meeste legsels waren niet groot, gemid-

deld twee jongen per legsel. Eén legsel betrof vijf jongen. 

Voor zover wij weten zijn alle pullen uitgevlogen. Dit jaar 

werden er in totaal maar 14 pullen geringd. 

Ondanks dat we niet veel Steenuilen ringen, hadden wij 

dit jaar toch twee leuke terugmeldingen.  Eén vogel werd 

broedend aangetroffen in Reeuwijk, op 21 kilometer af-

stand van haar geboortegrond. Eén andere vogel, een 

nestjong uit Stolwijk, werd na 2 jaar en 30 dagen terug-

gemeld uit Lhee, Dwingeloo in Drenthe. Hij werd gecon-

troleerd in een nestkast op een afstand van 145 kilometer 

van zijn ringplaats en dat is best ver voor een Steenuil.n

Steenuilen in de Krimpenerwaard
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Sammy Sleeuwenhoek kijkt geïnteresseerd mee met Cor Os-

kam naar de groei van de slagpennen bij een jonge steenuil 

(foto NVWK )

Steenuil, 32 dagen oud (Foto Cor Oskam)

Steenuil (Foto Cor Oskam)
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Vanaf 2011 zijn Cor Oskam en Marcel Schildwacht  een  

onderzoek gestart naar het voorkomen van huismussen 

in respectievelijk Haastrecht en Gouderak. De Huismus-

sen worden gevangen in de tuin van de ringers en voor-

zien van een metalen ring en een unieke combinatie van 

drie kleurringen. Huismussen blijken slimme vogels te zijn: 

ze hebben het trucje met de mistnetten al snel door. Te-

rugvangsten van huismussen zijn daardoor relatief laag. 

Door de kleurringen is het mogelijk de vogels individueel 

te herkennen door middel van het aflezen met een ver-

rekijker of een telescoop. Daarmee is de kans op een te-

rugmelding aanzienlijk groter: ze hoeven niet perse voor 

een tweede keer gevangen te worden. Een bijkomend 

voordeel is dat de wijkbewoners in de omgeving van de 

ringplek ook kunnen deelnemen aan het onderzoek. Zo-

wel in Haastrecht als in Gouderak sturen wijkbewoners 

regelmatig waarnemingen van gekleurringde Huismussen 

op naar de ringers.

In totaal zijn er in 2013 70 Huismussen gekleurringd waar-

van 3 in Haastrecht en 67 in Gouderak. In Haastrecht zijn 

15 terugmeldingen binnen gekomen van de gekleurringde 

vogels, in Gouderak waren dat er 61

In Gouderak kan men spreken van vijf locaties waar de 

gekleurringde huismussen worden waargenomen. Uiter-

aard in de tuin van de ringer zelf aan de Beukendaal 3. Te-

vens zijn er nog 2 locaties aan de Beukendaal waar regel-

matig de Huismussen met kleurringen worden gemeld,  en 

tevens op twee locaties op de Iependaal. Alle vier locaties 

van zijn gelegen in een straal van 75 meter.

Uit de terugmeldingen is op te maken dat er een groep 

Huismussen is die zich verplaatst tussen de ringlocatie en 

de terugmeldlocaties 2,3 en 4. Ook is er een groep die zich 

verplaatst tussen de ringlocatie en terugmeldlocatie 1 en 

2. Er zijn echter geen Huismussen die in terugmeldlocatie 

3 en 4 worden gezien, die zich ook in terugmeldlocatie 1 

laten zien. Ook de Huismussen die in terugmeldlocatie 1 

worden gezien, laten zich niet zien in terugmeldlocaties 

3 en 4.

Buiten de vangsten en terugmeldingen in het kader van 

het RAS-huismus,  zijn er ook elders nog Huismussen ge-

vangen en geringd. Deze hebben geen kleurringen gehad 

en zijn daardoor niet opgenomen in dit onderzoek. Het 

betreft bijvangsten bijvoorbeeld bij het ringen van Boe-

renzwaluwen of in de tuin van andere ringers. In totaal zijn 

er elders in de Krimpenerwaard 32 Huismussen geringd, 

en 3 terug gemeld. n

Huismussenonderzoek
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Ook in 2013 heeft er weer ringonderzoek op Vlieland in 

de Kroonspolders aan de westzijde van het eiland plaats-

gevonden

Algemeen
De omstandigheden waren in feite normaal, al was het 

water in de Kroonspolder eerst fors te hoog. Na enkele 

dagen lozen werd een goed werkbaar peil bereikt.

Het riet in de 1e polder neemt nu fors af dankzij de vraat-

zucht van de overwinterende ganzen.

Vermeldenswaardig is de vangst van in totaal 11 Kleine 

Strandlopers met de inloopkooien. We moeten teruggaan 

tot 1991 voor de laatste vangst van deze soort. De Kleine 

Strandloper prefereert opdrogende slikvlakten met hier 

en daar nog kleine plasjes van 1 cm diep water. Deze si-

tuatie ontstond na 20 augustus door het uitblijven van 

regenval waardoor de omstandigheden voor het vangen 

van deze Kleine Strandloper ideaal was.

Bezetting
Van 3 tot en met 15 augustus was Leen van Ree actief 

op het eiland. Leen werd van 3 tot en met 8 augustus 

geassisteerd door Hennie en Peter. Van 19 tot en met 29 

augustus heeft Ton van Ree op Vlieland gevangen. Hij werd 

van 19 tot 25 vergezeld door zijn kleinzoon Jesse. Op 29 

augustus kreeg Ton nog hulp van Martin en Jesse bij het 

opruimen. 

Weer
De weersomstandigheden kunnen het best omschreven 

worden met het woord “gematigd”. 

Aanvankelijk was er niet al te veel wind, meestal uit rich-

tingen tussen zuid en west, vrij veel zon en weinig neer-

slag. De periode vanaf 20 augustus kenmerkte zich door 

veel zon, geen neerslag en tamelijk veel wind uit ooste-

lijke richting. Hierdoor zakte het waterpeil in de polder 

dramatisch, maar dat bleek weer gunstig te zijn voor de 

eerder genoemde Kleine Strandlopers.

De trek
In het begin, ongeveer tot 15 augustus, waren er betrek-

kelijk veel bosruiters. Van deze soort werden dan ook een 

tiental gevangen. Daarna werd er niets meer gevangen, 

waaruit wij kunnen concluderen dat ze daarna doorge-

trokken waren.

Oeverlopers waren de hele periode schaars. Waar waren 

die beestjes? Hetzelfde geldt voor de Witgatjes.

Toen de waterstand nog vrij hoog was, waren de omstan-

digheden gunstig voor Watersnippen. Later werd het te 

droog voor deze soort.

Op een gegeven moment liepen er plotseling in de polder 

gedurende een dag of vier een groepje van ca. vijftien Klei-

ne Strandlopers, waarvan er elf gevangen konden worden.

Regelmatig kwamen er golfjes zangertjes binnen. Om-

streeks 25 augustus wemelde het werkelijk van de Ge-

kraagde Roodstaarten. Helaas kwamen ze vrijwel niet in 

het riet, zodat dit niet terug te vinden is in de vangstcijfers. 

Onmiddellijk hierop volgde een golfje Fitissen, waarvan er 

wel een aantal in het riet kwamen en dus ook gevangen 

konden worden.

Op 24 augustus waren er berichten van massale trek van 

Visarenden over het oosten van het land. Op Vlieland kon-

den we er echter niet van genieten. Zo oostelijk ligt Vlie-

land dus ook weer niet….

Op 26 augustus werden er nog drie wat laat-trekkende 

gierzwaluwen waargenomen. 

Zoals ieder jaar begon na half augustus de trek van Gras-

piepers in de morgenuren zich duidelijk af te tekenen.

Vlieland
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Blauwborst (Foto Cor Oskam)
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Resultaten Vlieland
Er werden 343 vogels geringd (in 2012; 290), verdeeld 

over 26 (in 2012; 29) soorten.

SOORT 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23 24 26 27 28 29   totaal

kleine
strandloper

1 1 5 4 11

watersnip 3 3 5 1 1 1 14

bosruiter 1 3 3 1 2 10

oeverloper 1 2 2 1 6

boerenzwaluw 4 4

graspieper 1 2 1 4 1 2 10 4 2 4 5 36

witte kwikstaart 2 1 2 1 1 1 8

heggenmus 1 1

winterkoning 1 1 1 3

blauwborst 1 4 4 3 1 1 1 1 2 18

gekraagde
roodstaart

1 1

merel 1 1 2

rietzanger 2 10 6 4 2 3 3 1 3 4 2 3 1 1 1 1 1 48

bosrietzanger 1 1 1 3

kleine karekiet 2 5 4 4 4 2 1 4 2 5 5 2 1 1 42

braamsluiper 1 3 2 3 1 1 1 12

grasmus 1 1 1 1 4

tjiftjaf 1 1 1 3

fitis 2 5 12 3 2 1 4 3 6 1 2 2 9 3 2 1 1 7 10 10 86

bonte
vliegenvanger

3 3

pimpelmees 1 3 4

boomkruiper 1 1

spreeuw 2 1 2 2 7

groenling 2 1 1 4

kneu 1 1 1 3

rietgors 1 2 4 1 1 9

dagtotaal 7 27 24 36 21 10 7 17 15 11 14 16 3 16 11 21 17 10 12 21 24 3 343

augustus 2013
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Kleine strandloper (Foto Jesse Riemens)
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Terugmeldingen Vlieland 
Een kleine bloemlezing van de in 2013 ontvangen terug-

meldingen van vogels die we op Vlieland hebben gevangen 

dan wel teruggevangen :

•	 Een	Witte	Kwikstaart,	op	23	augustus	2013	als	1kj	ge-

ringd, op 8 oktober 2013 gevangen en weer los op Texel. 

Deze vogel begon vast en zeker aan een meer uitgebreide 

trekbeweging.

•	 Een	Merel,	op	15	augustus	2013	geringd	als	1kj,	op	6	
oktober 2013 nog teruggevangen op Vlieland, maar op 19 

oktober 2013 gevangen en weer los op Texel. Hiervoor 

zal wel hetzelfde gelden als voor de Witte Kwikstaart.

•	 Een	Oeverloper,	geringd	op	10	augustus	2012	als	1kj,	
op 6 augustus 2013 door ons teruggevangen op de ring-

plaats! Deze Oeverloper moet dus een retourtje Scandi-

navië hebben gedaan en is na een jaar heel plaatsgetrouw 

weer in de Kroonspolder opgedoken.

•	 Een	Rietzanger,	geringd	op	7	augustus	2013,	op	12	au-

gustus 2013 in de buurt van Namen, België teruggevangen 

en weer los, dat is 278 Km in 4 dagen. Op doortrek.

•	 Een	Rietzanger,	geringd	op	5	augustus	2011,	op	3	au-

gustus 2012 bij Antwerpen teruggevangen, op zijn of haar 

2e reis zuidwaarts.

•	 Een	Rietzanger,	geringd	op	4	augustus	2012,	op	23	au-

gustus 2012 gevangen en weer los aan de kust bij Calais 

in Frankrijk. Ook op doortrek. Voor een Rietzanger wat 

uit de koers gewaaid, te veel naar het westen. Rietzangers 

houden meestal een koers aan die ligt tussen 180 en 190 

graden. In dit geval was het 220 graden.

•	 Een	 Kleine	 Karekiet,	 geringd	 als	 1kj	 op	 5	 augustus	
2006(!), op 28 augustus 2012 gevangen en weer los te 

Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België. Dat is dus een behoor-

lijk oude Kleine Karekiet! Voor de 7e keer op reis naar 

Afrika, maar bovendien is dit vogeltje ook al 7 keer terug-

gereisd! Waar een Kleine Karekiet groot in kan zijn. n
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Kleine strandloper (Foto Jesse Riemens)

Ton van Ree determineert één van de elf kleine strandlopers 

die geringd zijn (Foto Jesse Riemens)
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In 1960 is op de kop van Westenschouwen een vinkenbaan 

opgericht. De vinkenbaan is gelegen in het duingebied op 

125 meter van de zeereep. De afstand vanaf het strand tot 

aan het opgaande naaldbos bedraagt 235 meter. De vogels 

die naar het zuiden trekken, vliegen bij de vinkenbaan dus 

over een relatief smalle strook ‘open duinlandschap’.

Op de vinkenbaan wordt gevangen in de struweelzone 

met hoofdzakelijk duindoorn waar twee hijsnetten en 

de gewone mistnetten zijn opgesteld en een open grazig 

duinlandschap met vier slagnetten. Het werkgebied waar-

in Nebularia zijn vangactiviteiten uitvoert, beslaat een op-

pervlakte van ongeveer 3.000 m² aaneengesloten duin- en 

struweel-landschap.

Onderhoud
Het seizoen begint traditioneel met een onderhoudsdag 

in het vroege voorjaar. Deze zogenoemde “bomendag” 

werd op 16 februari georganiseerd. Tijdens de bomendag 

werd samen met de medewerkers van Staatsbosbeheer 

enkele eiken in het bos gezaagd en naar de vinkenbaan 

gebracht. Op de vinkenbaan werden deze ‘nieuwe bomen’ 

rond de druip neergelegd, om later gezet te worden ter 

vervanging van de kaal gewaaide oudere exemplaren. 

perkt. Op 10 t/m 12 juni werd de nieuwe kabellaskast in 

de ring geplaatst en aangesloten. Op 3 en 4 juli werd deze 

kast, het bijbehorende kabelwerk en verder de gehele 

elektrische installatie uitgetest. Vanaf 10 juli is de vinken-

baan voor het najaarsseizoen opgebouwd en werden alle 

De NL-DOET dag, georganiseerd door het Oranjefonds, 

was dit jaar op 16 maart. Er waren diverse leden van VRS 

Nebularia aanwezig om met 15 vrijwilligers een flink aan-

tal klussen uit te voeren. Een tweetal hekjes werd vervan-

gen resp. geplaatst en er werden enkele heinsels  vervan-

gen, dan wel verplaatst.

Vangperiode
Op 26, 27 en 28 mei is er tijdens een weekend onderhoud 

gepleegd, terwijl met enkele mistnetten getracht werd 

ook wat vogels te vangen. Helaas viel er weer een inbraak 

te constateren, maar gelukkig bleven de vernielingen be-

mistnetten en slagnetten geplaatst. Op 15 november wer-

den de laatste netten afgebroken en werd de vinkenbaan 

gesloten voor de naderende winter. 

Bezetting
De volgende ringvergunninghouders waren het afgelopen 

jaar actief op de baan: Hennie van Buren, Gert van der 

Gaag, Dolf van der Gaag, Adri Joosse, Erik Kleijheeg, Roel 

Meijer, Cor Oskam, Morrison Pot, Leen van Ree, Ton van 

Ree, Marcel Schildwacht en Aad Vuyk. Als assistent ringer 

was Bert Kleijn actief. Ook hebben we weer regelmatig 

een beroep mogen doen op de diensten van Hennie Ra-

vensteijn, Ad Kooij en Frits Vuyk. Op 3 augustus was er 

een excursie op de baan, waarbij we gastvrijheid konden 

verlenen aan 15 personen. 

Marcel Schildwacht:

 Zomer op de vinkenbaan:

 Warm…..

De zomermaanden op de vinken-

baan westenschouwen waren af en 

toe zeer warm. In de schaduw gaf 

de thermometer soms temperaturen 

aan van ruim 35 graden. Dan te be-

denken dat je ’s avonds in een zwart geteerde hut probeerde 

in slaap te komen. Om 23:00 uur was het daar nog 28 graden. 

In de ochtenduren vingen we wat vogeltjes, maar na 09:00 

uur was het afgelopen, de vogels zochten verkoeling in het 

Westenschouwen

17

Deelnemers NL-Doet op 16 maart 2013 (Foto Cor Oskam)

Kruisbek man in het hout (Foto Gert van der Gaag)
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diepe struikgewas, wij ringers, verkoeling in de schaduw van 

de ringershut.

 

Exotische verrassing….
Een verre gast of ontsnapte kooivogel? Laten we het maar 

houden op het laatste. Je staat wel raar te kijken als je een 

Grasparkiet uit het mistnet haalt. De vogel staat natuurlijk niet 

op een ringlijst, maar we hebben hem toch een ringetje omge-

daan. Nu wachten op de terugmelding uit Sydney.

 

Ongewenste vangsten…..
Ik kwam in juli Leen en Frits op de vinkenbaan aflossen. Ik 

kreeg een waarschuwing mee; ‘er zijn wel aardig wat kevers 

aanwezig’. Oké denk ik, dat is geen nieuws. In juli zijn er altijd 

wel wat julikevers, begin augustus de mestkevers. Af en toe 

hangt er ’s morgens wel een enkele in je mistnet.  De volgende 

dag heb ik spijt dat ik de waarschuwing niet serieus heb geno-

men. Er hingen ruim 80 julikevers in de mistnetten. Het duurde 

ruim 1½ uur om ze uit de netten te krijgen. De dag daaropvol-

gend weer ruim 60. De derde ochtend vrijwel niet één…….ik 

had de netten ’s nachts maar dichtgeschoven.

Opbouw van de baan
In de nazomer zijn we gestart met 153 meter mistnet tij-

dens de dagvangst. Tevens waren er 2 hijsnetten aanwezig, 

elk met een breedte van 10 meter. Deze hijsnetten zijn 

boven een laag mistnet geknoopt wat het totaal aantal 

meters mistnet overdag op 173 meter brengt. In de nach-

telijke uren kon er 40 meter extra zangvogelnetten en 30 

meter rallennetten worden opgezet. Op de vinkenbaan 

werken we tevens met vier slagnetten. 

VRS Nebularia tracht de cultuurhistorische waarde van 

de vinkenbaan in het leven te houden. Daarom maken 

wij nog steeds gebruik van enkele lokvogels. De oudere 

generatie heeft het vangen van vogels door middel van 

lokvogels al goed overgebracht op de “jongere generatie”. 

De lokvogels worden in zogenoemde heinsels, kotjes en 

tussen de slagnetten geplaatst om zo de overvliegende 

vogels naar de grond te lokken. In 2013 zijn de volgende 

lokvogels gebruikt: Boomleeuwerik, Boompieper, Grote 

Gele Kwikstaart, Keep, Vink, Putter, Groenling, Sijs, Kneu, 

Kleine Barmsijs, Ringmus, Ortolaan, Rietgors, Geelgors en 

Spreeuw. 

Voor diverse vogelsoorten is het aanhouden van lokvo-

gels overbodig. Zij worden gemakkelijk naar de netten toe 

gelokt door middel van het afspelen van vogelgeluiden. 

Het experiment dat in 2011 is gestart met een mix aan 

vogelgeluiden is door de goede resultaten in 2013 voort-

gezet. Deze geluidsmixen zijn samengesteld uit een zeer 

divers aantal soorten in periodes van twee weken. Niet 

alleen de algemene soorten zitten in de mix, maar ook 

zeldzaamheden zoals Waterrietzanger, Sperwergrasmus, 

Draaihals en Cetti’s Zanger. Er zijn aparte geluidsmixen 

gemaakt voor gebruik tijdens de nachttrek en voor de 

trek overdag. De vogelgeluiden worden door middel van 
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Julikevers, een zomers tijdverdrijf ... (Foto Marcel Schildwacht)

Frits Vuyk met een waterhoen als nachtvangst

(Foto Cor Oskam)

Grasparkiet, een ongewone gast op de vinkenbaan 

(Foto Marcel Schildwacht
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vijf MP3 spelers ten gehore gebracht. Het afspelen van 

het geluid voor zangvogels wordt ongeveer 2½ uur voor 

zonsopgang gestart door middel van een tijdklok. Het af-

spelen van geluid tijdens nachtprojecten zoals Waterral of 

Veldleeuwerik, wordt ongeveer twee uur na zonsonder-

gang gestart en handmatig uitgezet als er geen of onvol-

doende resultaat wordt behaald.

Nachtvangsten
Ook in 2013 hebben we weer diverse avonden en nachten 

geprobeerd rallen en leeuweriken te vangen. Elke avond 

werden er speciaal voor dit project mistnetten opgesteld 

in het open veld nabij de slagnetten. De nachtvangsten 

hebben dit seizoen 37 Veldleeuweriken, 14 Waterrallen en 

1 Waterhoen opgeleverd.  Uilen waren er dit jaar niet bij.

Resultaten Westenschouwen:

Hoewel we alweer de indruk kregen, dat het vrijwel con-

tinue regende en hard waaide, denk b.v. eens aan de zware 

ZW storm van 28 oktober, kunnen we toch stellen dat de 

aantallen vangsten niet echt slecht genoemd moeten wor-

den. Wel bleven veel soorten in aantal achter ten opzichte 

van voorgaande jaren. Zo waren de aantallen tamelijk tot 

erg laag van Gele Kwikstaart (3), Grote Gele Kwikstaart 

Invasievogels 
Landelijk was er weer sprake van een invasie Koolmezen. 

Ook op de vinkenbaan moeten we daar iets van meege-

kregen hebben, er is 1 terugvangst van een in het oosten 

bij de Duitse grens geringde Koolmees, maar het uitein-

delijke aantal van 117 geringde Koolmezen ligt niet of bij-

na niet boven het jaarlijkse gemiddelde. Het zou kunnen 

betekenen, dat de stroom nauwelijks de Zeeuwse kust 

bereikte, maar voortijdig uitdoofde. Het aantal van 9 ge-

vangen Zwarte Mezen wijst er op, dat we voor deze soort 

niet van een invasie kunnen spreken.  

Bijzondere vangsten
Tot de bijzondere vangsten behoorden 1 Cetti’s Zanger, 

8(!) Draaihalzen, 1 Sperwergrasmus, 2 Bladkoninkjes en 

last but not least 1 Dwerggors. Deze laatste was de 8e 

voor de vinkenbaan. 

Verder valt nog de vangst van een IJsvogel te vermelden, 

het was op 23 juli, de temperatuur was ca. 30ºC, ideaal 

dus om er de handen wat aan af te koelen! 

Terugmeldingen Westenschouwen     
In 2013 werden er op Westenschouwen door ons 158 

terugmeldingen verricht. Een groot deel hiervan zijn eigen 

terugmeldingen. Van een groot aantal buitenlandse terug-

meldingen zijn nog geen gegevens ontvangen. Ook kwa-

men er in 2013 terugmeldingen binnen van vogels die al 

(veel) eerder waren afgelezen. 

Van de in 2013 ontvangen terugmeldingen nu eerst een 

selectie van de door ons geringde vogels op de vinken-

baan, die van elders zijn terug gemeld:

We beginnen met 2 Pimpelmezen, de eerste geringd op 

25 oktober 2008 als vrouw 1kj, op 29 september 2009 

teruggevangen en weer los te Ventas Ragas, Litouwen. Die 

was dus al weer op de trek, westwaarts en kwam mis-

schien ergens uit Rusland. 

(67), Heggenmus (231), Roodborst (271), Kleine Kare-

kiet (205), Keep (20), Ringmus (3), Sijs (22), Groenling (8) 

en Geelgors (2). Positieve uitschieters waren de Gras-

mus (128) en de Kramsvogel (33), deze laatste dankzij 

de hijsnetten. Een verhaal apart vormen de Goudhanen. 

Normaal is honderden Goudhanen en minder dan 100 

Vuurgoudhanen. In 2013 slechts 55 Goudhanen en 116 

Vuurgoudhanen, iets wat nog nooit is voorgekomen. Aan 

het eind van het seizoen hadden we 4.262 vangsten ver-

richt:  4.146 vogels geringd en 116 terugmeldingen.
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Paapje, een graag geziene zomervogel (Foto Cor Oskam)

Cetti’s zanger (Foto Erik Kleyheeg)
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De tweede geringd op 7 oktober 2012 ook als vrouw 1kj, 

op 15 oktober 2012 teruggevangen en weer los bij Calais, 

Frankrijk

Dan 2 Koolmezen, de eerste geringd als vrouw 1kj op 19 

oktober 2012, op 24 januari 2013 teruggevangen en weer 

los te Veurne, België.

De tweede Koolmees geringd als vrouw 1kj op 21 okto-

ber 2012, op 19 maart 2013 doodgevlogen tegen glas in 

Sandwich Bay, Kent, Engeland.

Een Waterral, geringd als man 1kj op 18 oktober 2012, 

op 22 oktober 2012 teruggevangen en weer los bij Calais, 

Frankrijk. Vermoedelijk op weg naar Engeland. In Engeland 

en Ierland overwinteren veel waterrallen van het conti-

nent.

Een Merel, geringd als man 1kj op 14 november 2011, op 

2 oktober 2013 tegen een ruit gevlogen met dodelijk ge-

volg in Finland tussen Helsinki en de Russische grens, ruim 

1700 Km van de ringplaats. Kwam misschien al ergens 

vanuit Rusland, wie zal het zeggen?

Nog een Merel, geringd als man 1kj op 6 november 2011, 

op 13 december 2012 doodgevlogen tegen een ruit te 

Bridgenorth, Shropshire, Engeland. Specialiteit van merels, 

zich doodvliegen tegen een ruit?

Een Fitis, geringd als vrouw 1kj op 30 juli 2011, op 3 au-

gustus 2012 teruggevangen en weer los te Hamme in 

Oost-Vlaanderen, voor de 2e maal op weg naar Afrika.

Een tweetal Tjiftjaffen, de eerste geringd op 4 oktober 

2009, op 17 januari 2010 gevangen en weer los bij Santan-

der, Noord-Spanje. Die overwinterde daar.

De andere Tjiftjaf geringd op 22 oktober 2012, terugge-

vangen en weer los op 7 juli 2013 op het eiland Funen, 

Denemarken. Dit zal weer het broedgebied van dit vo-

geltje zijn.

Een Geelgors, geringd als vrouw 1kj op 31 oktober 2003, 

op 11 november 2006 gemeld uit Zutendaal in Belgisch 

Limburg als in beslag genomen vogel bij een illegale van-

ger!

Een Roodborst, geringd als 1kj op 5 oktober 2010, op 12 

december 2010 gevangen en weer los door een ringer 

bij Faro, Zuid-Portugal. Zelfs in Portugal wordt niet meer 

iedere vogel opgegeten!

Een Tuinfluiter, geringd op 16 september 2011, op 12 au-

gustus 2013 gevangen en weer los bij Karlstad aan het 

Vänermeer, Zweden.

Een Zwartkop, geringd als man 1kj op 8 oktober 2013, op 

1 november 2013 dood gevonden te Southam, Warwick-

shire, Engeland. Een Midden-Europese zwartkop, die de 

trend volgend, in Engeland gaat overwinteren!

De door ons op de vinkenbaan teruggevangen vogels, die 

elders werden geringd:
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Een sfeerplaatje van de vinkenbaan ‘s-ochtends vroeg (Foto Bert Kleijn)
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We beginnen met de Goudhanen.

De eerste werd geringd als vrouw 1kj op 27 september 

2012 te Upwaltham, West-Sussex, Engeland en werd te-

ruggevangen op 29 september 2012. Dat is 2 dagen later 

en 316 Km verder! Bepaald geen slome!

De tweede werd geringd als manvolgroeid in Finland bij 

Helsinki op 4 oktober 2012 en op 4 november 2012 door 

ons teruggevangen.

De volgende werd geringd als vrouw 1kj op Schiermon-

nikoog op 25 oktober 2012, op 9 november 2012 door 

ons teruggevangen.

Dan eentje, die werd geringd als vrouw 1kj op 9 oktober 

2010 te Ottenby, dat aan de Zweedse kust in de Oostzee, 

door ons teruggevangen op 18 oktober 2010. Dat is 972 

Km in 9 dagen, flink doorvliegen voor zo’n klein beestje.

Tenslotte: geringd als man 1kj op 22 oktober 2012 in de 

Russische enclave bij Kaliningrad en door ons teruggevan-

gen op 4 november 2012. Dat is 1191 Km in 13 dagen. 

Ook aardig doorgevlogen.

Een Vink, geringd als vrouw >2kj op 27 maart 2011 te 

Catkrick Garrison, N-Yorkshire, Engeland en teruggevan-

gen op 20 oktober 2012.

Nog een Vink, geringd als man 2kj op 22 april 2012 bij 

Hareid aan de Noorse kust, zijn broedgebied (?), en op 18 

oktober 2012 teruggevangen.

Een Keep, geringd als man 1kj op 26 september 2010 bij 

Stavanger, Noorwegen en op 25 oktober 2012 terugge-

vangen.

Een Zwartkop, geringd als vrouw 1kj op 16 augustus 2011 

te Biebesheim, aan de Rijn onder Frankfurt, Duitsland en 

op 15 september 2011 teruggevangen. Gezien de NW 

koers waarschijnlijk ook op weg naar Engeland om daar 

te gaan overwinteren.

Een Grasmus, geringd als 1kj op 6 augustus 2010 te Hol-

lesley, Suffolk, Engeland en op 13 augustus 2010 terug-

gevangen.

Tenslotte een Koolmees, geringd als vrouw 1kj op 17 ok-

tober 2013 te Overdinkel, dat is achter Enschede bij de 

Duitse grens en op 11 november 2013 door ons terug-

gevangen. Waarschijnlijk een Koolmees van de invasie uit 

het oosten. n

Ton van Ree

Tijdens het ringseizoen op Westenschouwen wordt tus-

sen de bedrijven door ook naar de aanwezige vogels en 

de vogeltrek gekeken. Uiteraard gaat de aandacht in eer-

ste instantie uit naar het vangen en ringen van de vogels, in 

de tweede plaats naar het onderhoud van de vinkenbaan 

en pas op de derde plaats naar het waarnemen van aan-

wezige vogels of trekvogels. Om die reden kunnen aan-

tallen van waarnemingen aanzienlijk lager liggen dan de 

daadwerkelijk gepasseerde of aanwezige populatie.

Mei: Op 26 mei tot en met 28 mei werden een aantal 

extra werkdagen georganiseerd. Tijdens deze dagen werd 

er geen trek waargenomen. Wel waren er veel broedvo-

gels in het gebied zoals Nachtegaal, Grasmus, Goudvink, 

Braamsluiper, Tuinfluiter, Sprinkhaanzanger, Tjiftjaf, Pim-

pelmees en Koolmees. Op 28 mei vlogen 2 Wielenwalen 

over. Tevens enkele groepjes Kruisbekken, een Koekoek 

en een Houtsnip. 

Juli: In juli werden honderden julikevers waargenomen: 1 

op de 100 was een bruine vorm. Op 11 juli werden een 

Kruisbek, een Groenpootruiter en enkele Grote Sterns 

waargenomen. Op 20 juli vloog een groep van 15 Kruis-

bekken over en een groep van 6 Witgatjes. Op 21 juli wer-

den 2 Wespendieven en 3 Kruisbekken gezien. Op 22 juli 

vloog een Havik mannetje langs de vinkenbaan. Op 23 juli 

zat een Zwarte Roodstaart op de vinkenbaan. Tevens vlo-

gen 10 Kruisbekken naar het zuiden. Op 24 juli werd een 

bunzing waargenomen. Een gewone pad zocht verkoeling 

in de put van de waterpomp. Ook vlogen 6 Kruisbekken 

over. Op 25 juli werd de bunzing weer waargenomen en 

vlogen 10 Kruisbekken naar het zuiden; 3 Witte Kwik-

staarten vlogen van de vijver op toen de vinkenbaan werd 

betreden door de ringer. Vanaf 27 juli werd bijna dagelijks 

een jagende Boomvalk gezien. 

Vogeltrek en waarnemeningen 
rond de Vinkenbaan
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Tapuit (Foto Cor Oskam)
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Augustus: Op 1 augustus werd een mannetje Bonte Vlie-

genvanger waargenomen en een Boompieper. Een roe-

pende Regenwulp vloog op 2 augustus over. Op 5 augustus 

vloog een Waterral op naast een mistnet. De akkerdistels 

in het duin stonden vol in het zaad. Dit trok op 6 augustus 

een stelletje Putters aan waarvan er 1 kon worden gevan-

gen. Op 7 augustus vlogen 2 Kruisbekken over. Vanaf 11 

augustus tot 16 augustus verbleef er een tamme Postduif 

op de vinkenbaan. De vogel was ongeringd en zat regel-

matig in de vinkershut. Op 16 augustus werden de eer-

ste Gele Kwikstaarten gezien. Op 21 augustus zat er een 

Blauwborst in het hout. Tevens werd er een drinkende 

Ortolaan op de vijver mis geslagen….. Op 22 augustus 

werd er goed gevangen: in een half uur 2 Draaihalzen, een 

Sperwergrasmus, een Paap en een Gekraagde Roodstaart. 

Op 23 augustus vlogen er ruim 30 Gele Kwikstaarten 

over de vinkenbaan. Op 28 augustus zaten 2 Tapuiten ten 

noorden van de vinkenbaan. De huisduif van 11 augustus 

was verdwenen, maar op 28 augustus verscheen er een 

nieuwe tamme duif. Dit keer een in Duitsland geringde 

Postduif. Ook deze vogel is erg tam en komt binnen in de 

vinkershut naar voedsel zoeken. Op 29 augustus vliegen 

er 4 Witte Kwikstaarten, 10 Boompiepers en een Orto-

laan over. 

September: Op 4 september vlogen er enkele Boompie-

pers over. Op 6 september vliegt er een groep van ruim 

50 Spreeuwen door het duin op zoek naar voedsel. Er 

wordt 2x een Sperwer gezien en vliegen 10 Boompiepers 

over. Op 7 september wordt een jonge vrouw Sperwer 

waargenomen op de grond bij een mistnet. Op 13 sep-

tember wordt de eerste Grote Gele Kwikstaart gezien 

van het seizoen. Op 20 september wordt een man Havik 

waargenomen. Op 22 september is de eerste trek van 

Graspiepers waar te nemen: ongeveer 100 vliegen er over. 

Op 23 september vliegt er een groepje Kruisbekken en 

enkele Grote Gele Kwikstaarten over. Op 24 september 

vliegen er 8 Blauwe Reigers naar zee. Op 25 september 

wordt er een Sijs waargenomen. Er vliegen ruim 20 Grote 

Gele Kwikstaarten, 500 Graspiepers en 8 Kruisbekken 

over. Op 26 september komen er 15 Boerenzwaluwen 

en de eerste 10 Vinken over. Op 27 september worden 

de eerste 10 Kepen waargenomen. Tevens vliegen 5 Veld-

leeuweriken, 10 Grote Gele Kwikstaarten en ruim 500 

Vinken over. Opvallend is dat deze trek vooral na 13:00 

uur pas op gang komt. Zaten de vogels daarvoor te hoog 

of werden ze ten noorden van ons opgehouden? Op 28 

september worden 8 Boomleeuweriken, 600 Vinken, 300 

Graspiepers, 15 Sperwers, 1 Rode Wouw en 10 Blauwe 

Reigers waargenomen. Op 29 september vliegt een Wit-

gat, 200 Sijzen, 10 Sperwers, 8 Buizerds en een Bruine Kie-

kendief over. Op 30 september wordt een juveniel Blauwe 

Kiekendief, 8 Sperwers, 5 Buizerds, 600 Vinken, 100 Sijzen, 

600 Graspiepers en 1 of 2 Bladkoningen waargenomen.

Oktober: Op 1 oktober zit ruim 5 minuten een Bosgors 

op 5 meter van het slagnet om vervolgens met een aantal 

Graspiepers naar het zuiden te vertrekken. Tevens wor-

den er een Blauwe Kiekendief, 300 Vinken/Kepen, 50 Sijs-

jes, 250 Graspiepers, een Boomvalk, 300 Zanglijsters en 

2 Koperwieken waargenomen. Op 2 oktober zit er kort-

stondig een Kruisbek in het hout. Op 3 oktober vliegen 

400 Graspiepers, 600 Vinken, 10 Sijsjes, 1 Boomvalk en 5 

Grote Gele Kwikstaarten over. Op 10 oktober vliegt er 

een Slechtvalk laag over de vinkenbaan. In de ochtend-

uren wordt de eerste grote golf met Koperwieken waar-

genomen. Ruim 500 volgens de schatting. Op 11 oktober 

worden ruim 500 Zanglijsters, 11 Graspiepers, 250 Vinken, 

50 Kepen en 1 Boerenzwaluw opgemerkt. Een Kruisbek 

strijkt even neer in het hout, maar wordt niet gevangen. 

Later vliegen nog 15 Kruisbekken over. Op 12 oktober 
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Sperwergrasmus (Foto Cor Oskam)

Draaihals (Foto Cor Oskam)



JAARVERSLAG 2013VRS NEBULARIA

Kruisbekken vlogen naar het zuiden. Ruim 20 Zwarte Me-

zen werden gezien, 750 Koolmezen en 150 Pimpelmezen. 

Op 25 oktober vloog een grote stroom onvangbare Vin-

ken/Kepen over. Er is een schatting gemaakt dat er vanaf 

9:00 uur tot 12:00 uur ongeveer 35.000 exemplaren over 

zijn gevlogen. Na 12:00 uur waren het er niet meer dan 

1.000. Op 31 oktober vlogen er binnen vijf minuten twee 

Slechtvalken over. In het duin waren ruim 5.000 Spreeu-

wen actief. 

Op 1 november vlogen alleen enkele groepen Spreeuwen 

over, op 2 november 3000 Spreeuwen, 1000 Vinken/Kepen, 

1 Smelleken, 6 Sperwers en 1 Buizerd. Op 5 november 

kwamen er 5000 Spreeuwen langs, 500 Kramsvogels, 250 
wordt er een zeer late Wespendief waargenomen. Er vlie-

gen ruim 2.000 Koperwieken, een Geelgors, een Grote 

Gele Kwikstaart en een Witte Kwikstaart over. De Kruis-

bekken zijn in deze tijd moeilijk te vangen, wat blijkt als er 

11 neerstrijken in het hout en vervolgens na 10 minuten 

hun weg naar het zuiden vervolgen. Op 14 oktober vliegt 

een groepje Barmsijsjes en een Beflijster over. Op 16 ok-

tober vliegt een groepje van 10 Boomleeuweriken over 

en zitten er 5 Kruisbekken in het hout. Op 17 oktober 

wordt er een mannetje Beflijster op de heuvel naast de 

slaaphut gezien. Op 18 oktober worden 2 Zwarte Mezen, 

300 Kramsvogels en ruim 100 Pijlstaarten geteld. Op 19 

oktober vliegt een groepje van 8 Grote Zilverreigers naar 

het zuiden. Ook worden ruim 2.000 Vinken/Kepen, 4 Blau-

we Kiekendieven en 20 Kruisbekken geteld. Een niet alle-

daagse waarneming op 20 oktober was een groep van 15 

Knobbelzwanen. Op 24 oktober zat er in de bosrand een 

Grote Lijster in de top van een grove den. Drie groepjes 

Merels, 500 Koperwieken, 3500 Vinken/Kepen, 1 Sneeuw-

gors en 3 Sperwers. Daarna was 8 november pas weer een 

goede trekdag met 4500 Koperwieken, 4500 Kramsvo-

gels, 2000 Merels, 4500 Vinken/Kepen, 20 Boomleeuweri-

ken, 50 Rietgorzen, 50 Rietganzen en 14 Brandganzen. Op 

11 november was er sterke lijstertrek te melden: 15.000 

Kramsvogels, 10.000 Koperwieken, enkele Grote Lijsters, 

1000 Veldleeuweriken, 1 Ruigpootbuizerd en 1 Smelleken. 

Op 12 november nog 1000 Kramsvogels, 1000 Merels en 

1500 Koperwieken, 5 Sperwers en 1 Buizerd. Tenslotte op 

15 november (opruimdag!) 500 Kramsvogels, 100 Koper-

wieken, 250 Kolganzen en 50 Brandganzen. 

Op de tussenliggende, niet vermelde data was er (bijna) 

geen trek, doorgaans wegens te veel wind en/of regen. n
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Een bladkoning, altijd weer een mooie vangst! (Cor Oskam)

Het ringschrift, een goede administratie is soms nog lastiger 

dan het determineren zelf ... (Foto Cor Oskam)

Leen van Ree determineert een buizerd. De vogel werd met 

de hand gevangen bij een mistnet (Foto Aad Vuyk)
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Er zijn van die (trek)dagen die je voor altijd op het netvlies 

blijven. Zo herinner ik mij een ochtend minstens zeven 

jaar geleden dat er tegen negenen de eerste golven Vinken 

doorkwamen en het pas tegen half twaalf stopte. Zelfs de 

oude rotten hadden nog nooit zoiets gezien. Als sneeuw-

vlokken tegen je autoruit op een donkere avond, de ene 

golf na de andere dook recht op de vinkershut af. Extra-

polerend kwamen we op ruim 90.000 stuks, om nooit te 

vergeten (…….we vingen er slechts 2).

Van een andere orde waren de golven Merels die op 28 

oktober 2012 de Nederlandse kust overspoelden. Met 

een noorden wind vertrokken uit Scandinavië kregen ze 

op weg naar de zuidelijke kust van Engeland te maken met 

hevige tegenwind en stortbuien. Gedesoriënteerd slaag-

den velen erin de Zeeuwse kust te bereiken en telden 

wij die zondag op de trektelpost Westenschouwen 2341 

stuks, een verdrievoudiging van het oude record uit 2004. 

De ochtend erna was het gehele hijsnet bij de eerste ron-

de behangen met een tapijt van Merels, ruim tachtig stuks 

als ik me goed herinner.

Tot slot de 11e november 2013: lange slierten Koperwie-

ken en Kramsvogels bleven tot in de voormiddag strak 

langs de bosrand doorkomen, massaal landend op de hel-

lingen van het hoge duin ten zuiden van de baan.

Volgens onze voorzichtige schattingen waren het ruim 

10.000 Koperwieken en 15.000 Kramsvogels. We vingen 

er resp. 11 en 29.

De tellers op De Nolle kwamen die ochtend op 13.190 

Koperwieken en 26.060 Kramsen, een verbetering van 

het stokoude dag record uit 1991.

Wat gaat 2014 ons brengen ?n

Bert Kleijn

Massale vogeltrek

24

Bert Kleijn actief bij het uiterst succesvolle hijsnet, dit jaar voor het eerst extra veel meters (Foto Cor Oskam)
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Het was een goed jaar wat betreft terugmeldingen. De 

teller staat om en nabij de 528 meldingen. Dat zijn zowel 

eigen terugvangsten, als meldingen van derden. We ken-

nen eigen terugvangsten (ETV) en vreemde terugvangsten 

(VT).  Voor alle duidelijkheid ETV zijn terugvangsten van 

vogels die wij zelf geringd hebben. VT zijn vogels die door 

anderen geringd zijn en die wij vervolgens terugvangen. 

VT’s kunnen in Nederland geringde vogels zijn, maar ook 

vanuit de landen om ons heen of ver daarbuiten. In dit 

stukje laten we de ETV’s buiten beschouwing. Vogels die 

uit een uithoek van Europa of zelfs uit Afrika komen spre-

ken natuurlijk het meest tot de verbeelding. Buiten die 

tot de verbeelding sprekende terugmeldingen geven de 

VT’s ons natuurlijk een schat aan informatie. Dat is uitein-

delijk ook de reden van het ringonderzoek wat wij doen: 

vogels determineren en merken, waarna aan de hand van 

terugmeldingen analyses kunnen worden gemaakt over 

diverse zaken met betrekking tot de bewuste vogelsoort. 

Bijzondere meldingen staan ook vermeld in de verschil-

lende stukjes in dit verslag. 

Om een overzicht te geven hebben we de informatie over 

meldingen bij ringactiviteiten even grofweg in drie stukken 

verdeeld. De Krimpenerwaard in Zuid-Holland, Vlieland 

en Westenschouwen, Zeeland. In GRIEL, de database van 

het Vogeltrekstation, staan relatief veel meldingen die ei-

genlijk eigen terugvangsten zijn. De oorzaak hiervan is dat 

er vaak  hele kleine verschillen bestaan in de plaatsaandui-

ding waar de vogel geringd of teruggevangen wordt. Dan 

worden ETV’s  al snel een  VT’s.  Deze meldingen hebben 

we voor dit verslag gefilterd en eruit gehaald.

Zeker in relatie tot het aantal gevangen vogels zijn er op 

Vlieland de meeste terugmeldingen, maar zijn er gelijktij-

dig maar heel weinig VT’s in die periode. De verste mel-

ding was die van een Rietzanger en werd in ‘Pas de Cal-

lais’, Noord Frankrijk gecontroleerd. Hemelsbreed is de 

afstand 360 km. 

De meldingen die betrekking hebben op het ringwerk op 

Vlieland hebben een andere oorzaak dan die van de ande-

re gebieden. De blauwe kolom schiet er uit zoals men ziet. 

Dat komt doordat er buiten VRS ‘Nebularia’ nog een ring-

groep in de maand augustus actief is geweest op Vlieland. 

Dat is de oorzaak van het hoge aantal terugmeldingen. 

Met andere woorden: andere melder, zelfde locatie. Uit 

de gegevens zie je dat het voor het grootste deel gaat om 

moeraszangers. Kleine Karekieten, Blauwborsten en Riet-

zangers vormen de bulk. Uit die gegevens kan men onder 

Meldingen van geringde vogels in 2013
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Overzicht van meldingen 

van de door VRS Nebularia 

geringde vogels en vreemde 

terugvangsten in 2013.

Houtsnip tijdens de CES (Foto: Cor Oskam)
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Meestal zijn die vanuit eigen land of Belgie. Bij Zeebrugge 

bijvoorbeeld werden met een telescoop/verrekijker van 

een zestal Visdieven de ringgevens afgelezen, die uiteinde-

lijk uit de Krimpenerwaard bleken te komen. Dat aflezen 

met een telescoop is vaak nog een hele klus, zeker als 

dat vergeleken wordt met hoe wij als ringer de ring een-

voudig om kunnen draaien en dan het nummer kunnen 

overnemen. 

Ook hadden wij een terugmelding uit het uiterste oosten. 

De meeste terugmeldingen komen echter van de door 

ons geringde moeraszangers uit België. Zeker als de trek 

eenmaal begonnen is worden ze vaak slechts met een 

paar dagen verschil al teruggemeld bij onze Zuiderburen.

Meldingen vanuit eigen land waren onder andere die van 

vier Visdieven die bij de Oosterscheldekering en één die 

bij Hellevoetsluis werden gezien. Eén vogel werd door 

twee verschillende aflezers gemeld en bleek al twintig jaar 

oud. Deze vogels  werden ook  afgelezen met een tele-

scoop. 

Publieke meldingen vertellen in bijna alle gevallen dat het 

gaat om een gevonden en dus een gewonde of dode vogel. 

Er kwamen in totaal tien terugmeldingen binnen van dood 

gevonden vogels. Een Scholekster bijvoorbeeld werd 

dood gevonden in de Krimpenerwaard en als zodanig 

ook gemeld. De vogel bleek zeventien (!) jaar daarvoor 

als nestjong geringd te zijn op een steenworp afstand van 

de vindplaats. De doodsoorzaak blijkt helaas relatief vaak 

het vliegen van de vogel tegen glas. Raamslachtoffers dus. 

(Niet te verwarren met de vliegen op uw voorruit zo-

mers, ook zgn raamslachtoffers).

andere zien hoe lang de vogels in het gebied blijven voor-

dat ze zuidwaarts vertrekken. Een Kleine Karekiet werd 

na vier  dagen gecontroleerd in ‘Wallonië’, Belgie (278 km 

hemelsbreed). Drie vogels hadden een relatie met Texel.  

Een Oeverloper, geringd in augustus 2012, werd afgelopen 

zomer in de 1ste Kroonspolder op nagenoeg dezelfde 

plek gecontroleerd.

Van de vogels die geringd worden in de Krimpenerwaard 

krijgen wij ook behoorlijk wat terugmeldingen binnen. 

Op het ringstation Westenschouwen, Zeeland, werden 

de meeste vogels gevangen met een vreemde ring om. 

Aan de andere kant komen er ook meldingen vanuit eigen 

land en vanuit het buitenland van de in Zeeland geringde 

vogels. De reden daarvan is de vangplaats: vogels die in 

Zeeland worden gevonden zijn veelal trekvogels. Zij ver-

plaatsen zich door het jaar heen naar het zuiden en in het 

voorjaar weer terug richting het noorden. Er is vaak zoge-

naamde gestuwde trek langs de kust en daarnaast worden 
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Een sijs met een Engelse ring (Foto Cor Oskam)

Overzicht van ge-

ringde vogels terug-

gevangen of gemeld 

uit het buitenland in 

2013
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op Westenschouwen gewoon meer vogels gevangen in 

vergelijk met Vlieland en de Krimpenerwaard.

In totaal werden er éénenveertig vreemde vogels gevan-

gen op/of teruggemeld van Westenschouwen. De Goud-

hanen voeren in aantal de lijst aan: zes exemplaren. Ze 

kwamen uit Engeland, Zweden, Litouwen en Finland. De 

laatste deed een maand om 1612 km te overbruggen. Een 

gedeelde tweede plaats met vijf terugmeldingen is er voor 

de Zwartkop, Koolmees en Pimpelmees. 

We hadden twee vogels die meer dan 1700 kilometer 

hebben overbrugd.

De eerste is een Merel die naar ‘Uusiaa’, Finland vloog 

(1709 kilometer). Hij vloog zich daar dood tegen een 

raam (waarom daar dan helemaal heen vliegen vraag je je 

af dan, toch?). 

De tweede is een Roodborst die werd gecontroleerd na-

bij Faro in Portugal. Hij of zij legde een afstand af van 1874 

kilometer. De vogel werd 66 dagen daarvoor geringd op 

Westenschouwen. 

Een Waterral werd na het ringen op Westenschouwen 

met 4 dagen gecontroleerd in ‘Pas de Calais’, Frankrijk. In 

die vier dagen legde hij een afstand af van 177 kilometer. 

Er staan in GRIEL nog opvallend veel  “buitenlandse” vo-

gels die wij teruggevangen hebben en wachten om in het 

land waar ze geringd zijn verwerkt te worden. Dan pas 

weten we de exacte ringplaats en de tijd die de vogel 

nodig heeft gehad om zich te verplaatsen. Wellicht zitten 

daar nog leuke bijzonderheden tussen!n
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Mag het ietsje meer zijn? (Foto Cor Oskam)

Draaihals (Foto Cor Oskam) Kruisbek (Foto Cor Oskam)
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Euring

code

Soort Vinken-

baan

Doove

Gat

Krimpener-

waard

Vlie-

land

CES Diverse

Projecten

Totaal

1860 wilde eend 2 2

2600 bruine kiekendief 5 5

2690 sperwer 5 1 6

2870 buizerd 1 1

3040 torenvalk 1 5 6

4070 waterral 14 14

4240 waterhoen 1 1

5010 kleine strandloper 11 11

5190 watersnip 8 14 22

5290 houtsnip 1 1

5530 witgat 2 2

5540 bosruiter 10 10

5560 oeverloper 6 6

5820 kokmeeuw 1 1

5900 stormmeeuw 1 1

5920 zilvermeeuw 4 4

6840 turkse tortel 6 6

7570 steenuil 15 15

7950 gierzwaluw 12 12

8310 ijsvogel 1 1

8480 draaihals 8 8

8760 grote bonte specht 1 3 4

9740 boomleeuwerik 2 2

9760 veldleeuwerik 37 37

9920 boerenzwaluw 3 8 4 29 44

10090 boompieper 32 32

10110 graspieper 424 36 460

10170 gele kwikstaart 3 44 47

10190 grote gele kwikstaart 67 67

10200 witte kwikstaart 8 2 1 8 19

10660 winterkoning 45 5 7 3 19 79

10840 heggenmus 231 9 1 5 246

10990 roodborst 271 16 2 289

11040 nachtegaal 31 31

11060 blauwborst 1 6 16 23

11220 gekraagde roodstaart 14 1 15

11370 paapje 9 4 13

11390 roodborsttapuit 18 18

11460 tapuit 1 1 2

11870 merel 221 13 2 3 239

11980 kramsvogel 33 33

12000 zanglijster 21 8 29

Overzicht geringde vogels VRS Nebularia 2013
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12001 oostelijke zanglijster 61 1 62

12002 westelijke zanglijster 47 2 1 50

12010 koperwiek 95 1 96

12200 cetti’s zanger 1 1

12360 sprinkhaanzanger 103 1 104

12430 rietzanger 13 150 45 15 223

12500 bosrietzanger 9 8 3 17 37

12510 kleine karekiet 205 136 37 11 389

12590 spotvogel 4 2 12 18

12730 sperwergrasmus 1 1

12740 braamsluiper 19 1 12 32

12750 grasmus 128 2 4 2 136

12760 tuinfluiter 99 1 1 19 120

12770 zwartkop 622 4 20 646

13000 bladkoning 2 2

13030 bruine boszanger 0

13110 tjiftjaf 217 15 17 3 49 301

13120 fitis 158 8 1 82 23 272

13140 goudhaan 55 1 56

13150 vuurgoudhaan 116 1 1 118

13350 grauwe vliegenvanger 1 1 2

13490 bonte vliegenvanger 9 3 12

14370 staartmees 27 7 4 38

14610 zwarte mees 9 9

14620 pimpelmees 97 7 75 2 5 186

14640 koolmees 117 62 14 193

14870 boomkruiper 10 2 1 13

15390 gaai 1 1 2

15490 ekster 1 1

15820 spreeuw 146 12 7 165

15910 huismus 1 34 70 105

15980 ringmus 3 59 1 63

16360 vink 150 19 5 174

16380 keep 20 1 21

16490 groenling 8 1 4 13

16530 putter 6 1 1 8

16540 sijs 22 51 73

16600 kneu 18 3 21

16660 kruisbek 13 13

17100 goudvink 17 17

18570 geelgors 2 2

18740 dwerggors 1 1

18770 rietgors 2 70 8 80

grasparkiet 1 1

4142 533 385 326 241 114 5741
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Grafieken, foto’s en andere wetenwaardigheden ...
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Marit Vuyk laat een geringde buizerd los (Foto Aad Vuyk)

Boomleeuwerik in omtrekkende bewegingen rond het

kneuennet (Foto Gert van der Gaag)

Steenuil 28 dagen oud (Foto Cor Oskam) Goudvink man (Foto Aad Vuyk)
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Leen van Ree haalt een koperwiek uit het hijsnet

(Foto Aad Vuyk)

CES sperwer vrouw (Foto Cor Oskam)

Blauwe glazenmaker (Foto Cor Oskam)

Oeverloper Vlieland (Foto Cor Oskam)

Lekker spreeuwen plukken (Foto Cor Oskam)

Het Gouden Hekje 

van NL-Doet

(Foto Aad Vuyk)




