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Van de voorzitter
omdat de grauwe ganzen het riet tot op kniehoogte hadden kort gevreten. Dat het geen vruchteloze missie werd
kun u verderop in het jaarverslag lezen. Het CES onderzoek in de Stolwijkse Boezem werd voor het dertiende
jaar uitgevoerd. Marcel Schildwacht doet er verslag van.
Het ringonderzoek in het Doove Gat in Haastrecht ging
al weer zijn derde jaar in. De resultaten waren mooi en
er werden bijzondere soorten gevangen. De ontwikkeling
van het gebied gaat zijn vruchten afwerpen. U kunt in een
verkorte weergave van het rapport er alles over lezen.

Toen we op 16 november nog maar net de poorten van
ons ringstation op Westenschouwen hadden gesloten,
werd er op een kippenfarm in Hekendorp vogelgriep geconstateerd. Alarm in de pluimvee industrie, ruimen van
vogels, vervoerverbod en verder alles wat daar aan vast
zit. Kort daarna werden er op meer intensieve kippenfokkerijen dezelfde virussen geconstateerd. In alle hectiek
werd er al snel gezocht naar een oorzaak. Kleine zwanen
kregen, naar wat later bleek onterecht, de schuld van het
overbrengen van het virus. Vanaf het begin van de uitbraak
heeft het Vogeltrekstation zich actief bezig gehouden met
de problematiek en kwam daardoor veel in de publiciteit.
Erik Kleyheeg die vanwege zijn promotie veel kennis heeft
van Wilde Eenden raakte ook betrokken bij het onderzoek naar de verspreiding van het virus. Op 24 november
werd in het Erasmus MC het H5N8 virus vastgesteld in de
poep van twee verschillende smienten. Daarna werd er
met nog meer inspanning gezocht naar meerdere potentiele verspreiders. Dit alles met weinig tot geen resultaat.
De ringers van VRS Nebularia die voor een groot deel in
de Krimpenerwaard wonen en er ook vangen konden in
verband met het langdurig ‘op slot gaan’ van 4 provincies
een poosje niet ringen.

Niets van invasies en influx tijdens de najaarstrek. Ondanks dat werden er op ons ringstation Westenschouwen
totaal bijna 6000 vogels gevangen. Zeker geen slechte
score. We waren blij met onze nieuwe assistente Jennifer
Vreugdenhil – Rowlands. Zij heeft in het afgelopen seizoen een aantal keren meegeholpen. Jennifer ringde al op
Saeftinge, maar wilde iets meer ringen en meer soorten
op de hand. Ze bleek enthousiast, leergierig en gedreven
en daar houden wij wel van. In Engeland heeft ze een aantal jaren meegelopen binnen de BTO. We hopen dat ze
de komende jaren inzetbaar blijft in het najaar op Westenschouwen.
Op 11 oktober was er een certificering op WestenschouMarcel Schildwacht heeft ook dit jaar weer de NL-DOET wen met als thema schedel-verbening. De ochtend werd
dag georganiseerd en Frits Vuyk heeft samen met Ton van verzorgd door Leen en Ton van Ree. Er waren volop voRee veel energie gestoken in het aanbrengen van de nieu- gels. De regen was een beetje de spelbreker.
we zonnepanelen en is op zoek gegaan naar goede speakers. De oudgedienden, onze eigen diehards Leen en Ton, Op 13 december, de jaarlijkse ringersdag in Wageningen,
trokken in de maand augustus weer naar Vlieland om in waren we goed vertegenwoordigd met twee sprekers.
de 1e Kroonspolder te gaan vangen. Het zat niet echt mee Frits Vuyk gaf een presentatie over het gebruik van geluid
Hooibouw op de vinkenbaan. (Foto Cor Oskam )
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bij het vangen van vogels. Hij vertelde niet alleen over het
fenomeen geluid in algemene zin maar ook in welk frequentiebereik specifieke vogels zitten en wat het afspelen
van dat geluid voor consequenties heeft bij verschillende
speakers. Bij een geluidstest van de oplopende frequenties
haakten in de grijze zaal al snel mensen af. Erik Kleyheeg
gaf een presentatie gebaseerd op zijn promotieonderzoek
over zaadverspreiding bij Wilde Eenden. Met een goed
verhaal , veel informatie, mooie en sprekende beelden van
verplaatsingen van wilde Eenden in verschillende biotoop
typen had hij de zaal aan zijn lippen.
Stichting VRS Nebularia wil Dirk Fluyt en Alex de Visser
van SBB Zeeland bedanken voor de goede samenwerking
op Schouwen. Het bestuur van de Natuur en Vogelwerkgroep de Krimpenerwaard voor hun financiële support
en de samenwerking in de werkgroepen met ons ringonderzoek. Arie Dorsman voor zijn inbreng in de presentatie van de ring en broedgegevens van het Doove gat
en natuurlijk zijn hulp tijdens enkele ringsessies. Leverde
toch mooi een waterrietzanger op! Verder de mensen van
Stichting het Zuid-Hollands Landschap, in het bijzonder De vinkenbaan is een nieuwe ervaren assistent rijker: welkom
Warner Reinink, Quirijn de Ruiter en Rolf van Beek, voor Jennifer Rowlands!
alle medewerking rond het ringonderzoek in het Doove
Gat in Haastrecht. Als laatste wil ik al onze trouwe donateurs en sponsors bedanken voor hun ondersteuning. n
Cor Oskam
Voorzitter stichting VRS Nebularia

Certificering op de vinkenbaan (Foto Gerard C. Broere)
VRS NEBULARIA
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In memoriam

Wim van der Gaag
Geboren op 9 februari 1926, overleden op 21 januari 2015.
Het overlijdensbericht van Wim kwam niet helemaal onverwacht, hij tobde de laatste tijd al erg met zijn gezondheid.
Wim woonde in de jaren vijftig van de vorige eeuw aan
de Ringvaartweg te Rotterdam Kralingen. Hij is daar trouwens altijd blijven wonen. Juist in die tijd werd door Leen
en Ton van Ree en Wout Vuyk vogelringstation Nebularia
opgericht. Ook werd, in 1960, de vinkenbaan te Westenschouwen opgezet.
Bij een vinkenbaan hoorden, zeker in die jaren, een aantal lokvogels, die buiten het vangseizoen ergens gehuisvest
moesten worden. In diezelfde tijd kwam Leen via een kennis in contact met Wim, die een volière met allerlei vogels
bleek te hebben, waaronder ook z.g. wildzang. Het gevolg
laat zich gemakkelijk raden, de lokvogels werden bij Wim
gehuisvest. Met gepaste trots liet hij dan aan vogelvrienden
zijn prachtige collectie wildzang zien!
Van het één kwam het ander, want in 1960 kreeg Wim een
ringvergunning, iets dat in die tijd nog niet zo moeilijk was.
Dus waren vanaf toen 4 personen bij Nebularia actief. Behalve op de vinkenbaan ringde hij ook thuis regelmatig. Ook ging hij wel mee naar Vlieland om te helpen
ringen.
Daarna heeft Wim veel gedaan voor de vinkenbaan, als hovenier wist hij alles van terreininrichting, beplanting, maar ook van timmeren en metselen. Ook beschikte hij natuurlijk over allerlei specifiek gereedschap.
Heel actief was hij bezig met het bouwen van onze huidige woongelegenheid op de vinkenbaan toen de
bunker, die wij als onderkomen gebruikten, in 1964 werd opgeblazen.Wim zorgde overal voor, hout, stenen,
beton, ramen van vooroorlogs grenen. Thuis zaagde hij het hout vast op maat. Met een busje werd alles
naar de vinkenbaan vervoerd. Omdat daarbij door een stukje mul zand moest worden gereden, raakte het
zwaarbeladen busje altijd op hetzelfde plekje vast. Met behulp van schoppen en oprolbare houten matjes
moest de zaak dan weer vlot getrokken worden.
Rond 1970 ontdekten we een slaapplaats van boerenzwaluwen in het riet langs de Lek.We gingen proberen
om er wat te vangen. Tegen de avondschemering werden er netten in het riet geplaatst en vol spanning
wachtten we tot alle zwaluwen naar beneden gekomen waren en in het riet zaten. Wim mocht als oudste
aanwezige ringer het riet in om te gaan kijken, of het de moeite waard was. Hij kwam terug uit het riet
klauteren met een brede grijns en de sindsdien legendarische uitroep: “Groot materiaal!”
Ook leed werd Wim niet bespaard, want na een langdurige ziekte overleed in 2003 zijn vrouw Annie.
In datzelfde jaar is Wim gestopt met het ringen. Sindsdien kwam hij doorgaans nog 1 maal per seizoen een
dag op de vinkenbaan om alles nog eens mee te maken. Tekenend voor hem is, dat hij verzocht om op de
hoogte gehouden te worden, via de e-mail, van alles wat zich binnen Nebularia afspeelde.Tot zijn overlijden
heeft hij dan ook op de interne Nebularia mailinglijst gestaan.
De herinneringen aan Wim zullen nog lang onder ons voortleven.
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Cor en Erik ringen jonge steenuilen (Foto Rob Kempers)

Jonge huismus op de vinkenbaan (Foto Cor Oskam)

Nieuw kneuennet in de maak (Foto Gert van der Gaag)

Dolf en Djoline plukken lijsterachtigen uit het succesvolle
hijsnet (Foto Gert van der Gaag)

Aan de koffie tijdens bomendag (Foto Aad Vuyk)
VRS NEBULARIA
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Constant Effort Sites (CES): Stolwijkse Boezem, Gouderak
In 2014 zijn E. Kleyheeg, C.G.A Oskam, M. Pot en M.
Schildwacht tijdens het CES actief geweest.

Het ringonderzoek in de Stolwijkse boezem nabij Gouderak is voor het dertiende opeenvolgende jaar verricht.
Door deze lange reeks van ringonderzoek verkrijgen we
vooral inzicht in de ontwikkeling van de broedvogelpopulatie en dispersie in de Stolwijkse boezem, de omgeving
en op landelijk niveau. Per vogel wordt geregistreerd in
welk mistnet deze is gevangen waardoor we ook het biotoopgebruik door de verschillende vogelsoorten in kaart
kunnen brengen. Er wordt gevangen tussen half april en
eind augustus. Er worden geen geluidsopnames gebruikt
om vogels aan te lokken. Ook organiseren we voorafgaand het seizoen een ‘proefdag’. Tijdens deze ‘proefdag’
zetten we alle mistnetten uit. We controleren en vervangen de slechtste mistnetten en maken de paden vrij van
overhangende takken. Uiteraard vliegen er gedurende
deze ‘proefdag’ vogels in de mistnetten en deze worden
dan geringd. Omdat de vangsten van de ‘proefdag’ buiten
de oficiele data van het landelijk gecoördineerde CES valt,
worden de vogels niet als CES-vangst geregistreerd. De
proefvangst heeft dit jaar plaats gevonden op 14 april.
Voor het officiële CES-onderzoek is er geringd op de volgende data: 13 en 26 april, 4, 17 en 30 mei, 7, 14 en 29
juni, 5, 12 en 27 juli. De ronde die gepland was in augustus
kon niet doorgaan omdat alle medewerkers op vakantie
waren.

Resultaten CES
In 2014 werden er 292 vogels voorzien van een nieuwe
ring. Dat aantal ligt iets boven het gemiddelde van 281
stuks over de afgelopen 13 jaar. Het aantal terugmeldingen bedroeg 131 stuks. Van de in 2014 geringde vogels,
werden er 82 teruggevangen. In 2014 werden er 49 vogels
teruggemeld die in de voorgaande jaren waren geringd.
Sommige terugmeldingen zijn bijna dagelijks. Zo wordt
een rietzanger met ringnummer AU.498xx geringd op 144-2013. De vogel werd in 2013 2x terug gemeld en in
2014 maar 4x. terug gemeld.

Er werd gebruik gemaakt van 121 meter mistnet. De
mistnetten worden een half uur voor zonsopgang op
vaste locaties opgezet en uitgeschoven. Zes uur na het
openen van de netten worden deze weer dichtgeschoven
en opgeruimd. Elk mistnet is genummerd zodat we exact
kunnen bijhouden welke vogel uit welk mistnet wordt gehaald.

Erik Kleyheeg en Morrison Pot ringen de gevangen vogels
tijdens een CES-morgen (Foto Marcel Schildwacht)

Spotvogel
De spotvogel is een vogel die overwintert in Afrika. De
vroegste vogels arriveren al eind april in Nederland, maar
de grote aankomst vindt plaats vanaf begin mei. Naar ik
vermoed zijn spotvogels niet echt trouw aan hun geboortegrond of broedgebied. Een fitis kan je elk jaar op dezelfde 500 m² terug vinden, maar bij een spotvogel is dat duidelijk anders. Mogelijk dat de vogels wat ruimdenkender
zijn over hun broedgebied. Na aankomst gaan de mannen
direct een territorium afbakenen en lokken een vrouwtje
met hun zang. Er worden eieren gelegd en uitgebroed, de
jongen worden grootgebracht en eind augustus zijn de
meeste vogels alweer vertrokken richting Afrika.
In onze database zijn 273 meldingen van spotvogels opgenomen. Van deze meldingen zijn 248 ringvangsten en
25 terugvangsten. Van de 248 geringde vogels, zijn er 136
gevangen en geringd tijdens het CES in de Stolwijkse
boezem. Van deze 136 spotvogels zijn 25 terugmeldin-

Jaartotalen van zwartkop (blauw) en tuinfluiter (rood) sinds
het eerste CES-jaar 2002
VRS NEBULARIA
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gen bekend (alle terugmeldingen van de spotvogels die
wij in onze database hebben). Deze 25 terugmeldingen
zijn verdeeld over 23 vogels. Er zijn twee vogels die 2
terugmeldingen hebben, alle overige vogels hebben één
terugmelding.
Er zijn van vijf spotvogel meldingen die in eerdere jaren
zijn geringd. De meest bijzondere spotvogel hiervan is een
vogel die op 2 augustus 2008 als 1e kalenderjaar geringd
in de Stolwijkse boezem. Vervolgens wordt de vogel na
drie jaar, op 24 juli 2011, door ons terug gevangen. Op 30
mei 2014 vangen we dezelfde vogel weer terug. Ze heeft
dan een broedvlek en aan de vorm van de cloaca kunnen
we zien dat we met een vrouwtje te maken hebben. Deze
oude dame heeft dan al een respectabele leeftijd van 6 Spotvogel in de Stolwijkse Boezem (Foto Cor Oskam)
jaar.
Uit navraag bij het vogeltrekstation is gebleken dat we hier te maken hebben met een bijzondere terugmelding.
Van de 696 terugvangsten in hun database, zijn er maar
Resultaat 2014
vangst terug
totaal
vijf spotvogels met een terugmelding van vijf jaar of ouder.
grote bonte specht
1
0
1
Hiervan waren er maar vier die op vrijwel exact dezelfde
locatie was terug gevangen.
blauwborst
1
0
1
‘Onze’ spotvogel uit de Stolwijkse boezem behoort nu
roodborst
3
1
4
tot dit bijzondere gezelschap. n
heggenmus
6
0
6
winterkoning
23
14
37
grauwe vliegenvanger 2
0
2
merel
14
2
16
zanglijster
7
5
12
spotvogel
8
5
13
rietzanger
19
8
27
bosrietzanger
12
4
16
kleine karekiet
8
5
13
grasmus
3
0
3
tuinfluiter
13
10
23
zwartkop
41
20
61
fitis
24
25
49
tjiftjaf
58
22
71
staartmees
8
3
11
pimpelmees
5
4
9
koolmees
19
1
20
boomkruiper
1
0
1
gaai
1
0
1
vink
3
1
4
groenling
2
0
2
putter
10
1
11
Totaal
292
131
423
Waterrietzanger versus rietzanger (Foto Cor Oskam)
VRS NEBULARIA

9

JAARVERSLAG 2014

Ringonderzoek Doove Gat
Aanleiding onderzoek

laars in het bijzonder. Mensen uit de omgeving die met
enige regelmaat door en langs het gebied wandelen liepen nu opeens met verrekijkers en spraken enthousiast
over bijzondere vogels die gezien zouden zijn. Het was
leuk om dit te constateren. Bijzondere steltlopers die
je doorgaans alleen aan de kust kunt zien kwamen er aan
de grond. Kanoet, Rosse Grutto, Steenloper, Zilverplevier, Krombek -, Kleine – en Temminck’s Strandlopers.
Tot twee keer waarnemingen van Steltkluten en Zwarte
Ibissen. Er was een Kraanvogel die in het voorjaar kwam
slapen in het gebied. Tussen de foeragerende Zwarte
Sterns werden Witvleugelsterns en een Witwangstern gezien. Verder waren er in de voorjaarstrek steeds groepen
Kemphanen en groepjes Lepelaars aanwezig. Kortom als
je leuke en bijzonder vogelsoorten dicht bij huis wilde
zien ging je naar het Doove Gat

De herinrichting van polder de Hooge Boezem achter
Haastrecht was aanleiding voor VRS Nebularia om in samenwerking met het Zuid-Hollands Landschap de broedvogelmonitoring te intensiveren en dit jaarlijks te koppelen aan ringonderzoek. De doelstellingen hierbij waren
inzicht te krijgen over :
• Wat is het effect van de inrichting op de bestaande
broedvogelpopulaties?
• Liggen er mogelijkheden voor groei in populaties van
bestaande soorten?
• Zijn er nieuwe vogelsoorten te verwachten en
verdwijnen er soorten?
• Maken meer moeraszangers tijdens de najaarstrek ge
bruik van het gebied als stop-over als het moeras
groter wordt?
• Waar komen deze vogels vandaan en hoe lang blijven
doortrekkers gemiddeld in het gebied om er op te
vetten?

Broedvogelinventarisatie
De 2de en laatste fase van de inrichting van polder de
Hooge Boezem ging in december 2013 van start. Het gebied ging weer aardig op de schop. Afplaggen, dijken aangelegd en er werden vele duikers geplaatst. Het duurde
tot half april voordat alle werkzaamheden klaar waren en
de aannemers het gebied verlieten. Er werd geïnventariseerd volgens SOVON BMP – A methode. Vanaf begin
april werden er in totaal 12 bezoeken afgelegd. Het merendeel van de bezoeken waren in de vroege ochtend.
Drie keer werd er ín de nacht met geluid geïnventariseerd
op rallen. Het gebied wordt door de aanleg van specifiek moerasbiotoop steeds interessanter voor soorten
als Waterral, Porseleinhoen en Roerdomp.Voorbeeld was
een roepende Roerdomp in het gebied en ondanks spaarzame waarnemingen van deze mystieke moerasvogel was
een roepend exemplaar in het gebied al weer decennia
geleden. Porseleinhoenen werden niet vastgesteld tijdens
de geluidsrondjes. Te vermelden is echter een ringvangst
op 31 juli van een volwassen exemplaar en een jonge vogel op 17 september. Deze vangsten waren natuurlijk erg
leuk maar helaas geen onderbouwing voor een broedgeval. Er werden twee territoria van de Waterral geteld. De
toekomst ziet er voor alle drie de soorten goed uit. De
kolonie visdiefjes groeide dit jaar explosief door naar 35
broedpaar. De moeraszangers deden het ook bijzonder
goed. Vooral bij de rietzanger (22 paar) en rietgors (17
paar) was dat goed te zien. De populatie blauwborsten
groeide spectaculair tot maar liefst zes paar. De snor deed
het geweldig met 4 paar. Het relatief lage aantal kleine
karekieten is zeer waarschijnlijk te verklaren door het

Op 27 augustus werd een start gemaakt met het vol laten
lopen van polder de Hooge boezem. In 48 uur was de polder
gevuld met een extra 73.000 m3 water. Na ruim een week
was het waterpeil weer terug op niveau.
(Luchtfotografie Snow White)

Aantrekkingskracht van het gebied op
vogels
Het gebied werkte dit jaar als een magneet op overvliegende vogels. Er zijn nog nooit zoveel verschillende en
vooral bijzondere soorten gezien. Het was dan ook een
hotspot voor natuurgenieters in het algemeen en vogeVRS NEBULARIA
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slechte weer bij de start van hun broedseizoen. In totaliteit kwamen dit jaar 50 verschillende vogelsoorten tot
broeden en dat is zeven meer dan in 2013.

Ringonderzoek Doove Gat 2014
Op basis van de rapportage over het ringonderzoek in
2012 en 2013 heeft het Zuid-Hollands Landschap toestemming gegeven om in 2014 en 2015 het onderzoek
te continueren. In 2014 is het vogelringstation van 3 juli
tot en met 31 oktober actief geweest met in totaal 26
vangmomenten. Deze periode is langer dan in 2012 en
2013, maar de intensiteit van vangactiviteiten was in alle
jaren het hoogst in dezelfde periode, namelijk wanneer
de grootste aantallen rietvogels doortrekken (m.n. Kleine
Karekiet en Rietzanger). Als gecertificeerde ringers waren Erik Kleyheeg, Cor Oskam, Morrison Pot en Marcel
Schildwacht in 2014 betrokken bij het onderzoek.

Erik als bruggenbouwer (Foto Cor Oskam)
met mp3 spelers tijdens de vangacties (dezelfde tracks
als in 2013). In de rietstrook werd voornamelijk gebruik
gemaakt van een geluidenmix bestaande uit onder meer
Kleine Karekiet, Waterrietzanger, Snor en Rietgors. Tijdens de avondvangsten werd op de locatie van net 6 ook
geluid gespeeld van Boerenzwaluw en Gele Kwikstaart.
Bij de steltloperopstelling werd geluid afgespeeld van Watersnip, Bontbekplevier en Witgat.

Resultaten
In 2014 werden in totaal 1082 ringvangsten gedaan, inclusief terugvangsten binnen de vangperiode. Het aantal individuele vogels dat in het Doove Gat nieuw werd geringd
was 929, 18 vogels werden terug gevangen die in eerdere
jaren geringd waren in het Doove Gat en er werden twee
vogels met een Belgische ring gevangen.

Figuur 1. Netopstelling tijdens het ringonderzoek in het Doove
Gat. In 2014 werd dezelfde opstelling gebruikt als in 2013.
Net 5 is alleen in 2012 gebruikt en net L is in 2014 bijgeplaatst.

Methode
In 2014 werden 8 ochtendvangsten en 18 avondvangsten
gedaan. De netopstelling in 2014 was hetzelfde als in 2013,
maar met toevoeging van een 7 meter mistnet in het afgegraven moerasgebiedje (het ‘Lisdodde-net’, Figuur 1). Net
5 in de rietstrook, welke in 2012 was gebruikt, is in 2013
en 2014 niet gebruikt. In de rietstrook werd dus gevangen
met 5 mistnetten van 10 meter lang, haaks op de richting
van de rietstrook geplaatst. Op bijna alle vangmomenten
werd een steltloperopstelling van twee mistnetten geplaatst langs een slootkant in het moerasgebied. Bovendien werd op die locatie een inloopkooi geplaatst, welke
in 2014 voor het eerst een vangst opleverde, namelijk van
een Porseleinhoen. Voor het lokken van vogels werd gebruik gemaakt van vogelgeluiden die werden afgespeeld
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Gemiddeld werden in 2014 tijdens ochtendvangsten 51
vogels gevangen en tijdens de avondvangsten 38 vogels.
De enige nachtvangst leverde 19 vogels op. Tijdens de
ochtendvangst op 19 juli gingen we voor het eerst in het
Doove Gat over de 100 vogels heen en vingen we in totaal 110 individuen. Het gemiddelde aantal vogels dat per
dag werd gevangen was in juli veruit het hoogst (57) en
bleef augustus en september gelijk (35), maar ook in oktober, toen de meeste rietvogels waren vertrokken, werden
nog steeds rond de 30 vogels gevangen (dankzij Rietgors
en Pimpelmees). Eind oktober werd voor het eerst een
nachtvangst gedaan en lukte het eindelijk om een Ransuil
te vangen (die vaak ’s avonds bij de netten werd waargenomen), evenals enkele Waterrallen en Veldleeuweriken.
Opvallend is dat het aantal terugvangsten per vangdag gedurende het vangseizoen vrij stabiel bleef. Dat suggereert
dat veel vogels vrij snel doortrokken, wat ook wel aannemelijk is als we het aantal van bijna 1000 individuele vogels
in de rietstrook willen verklaren.
Na drie jaar ringvangsten in het Doove Gat begint het
interessant te worden om te kijken naar mogelijk trends
JAARVERSLAG 2014

Figuur 2.Vergelijking tussen
jaren van de aantalsontwikkeling van het totaal aantal
gevangen vogels per dag.
Deze grafiek geeft goed
weer dat gemiddeld ruim
30 vogels per vangdag
werden gevangen met de
grootste aantallen vogels
per dag in juli.Vooralsnog
lijken de aantallen per dag
tussen de jaren niet veel te
verschillen.
tussen de jaren. In Figuur 2 staat het aantal vangsten per
dag weergegeven voor de drie vangjaren en daaruit blijkt
dat de aantallen vogels per dag niet opvallend verschillen
tussen de jaren. Het vroege seizoen levert over het algemeen de meeste vogels op, terwijl halverwege augustus
een kleine dip te zien is. Mogelijk weerspiegelt dat het
vertrek van de lokale broedvogels (m.n. Rietzangers en
Kleine Karekieten), terwijl de trek van andere soorten
pas eind augustus op gang komt (m.n. Tjiftjaf en Rietgors,
maar ook Rietzanger en Kleine Karekieten van elders).
Later in het seizoen nemen vooral de piekaantallen af.
Dat patroon wordt bevestigd als we inzoomen op de drie

toename van het aantal gevangen Rietzangers en Kleine
Karekieten in 2014 is zowel zichtbaar in de eerste als de
tweede piek en heeft waarschijnlijk betrekking op zowel
lokaal als regionaal broedsucces. Rietgorzen daarentegen
werden in 2013 en 2014 aanzienlijk minder gevangen dan
in 2012. Dat heeft vooral te maken met vangsten vroeg in
het seizoen. In het najaar van 2014 liepen de aantallen op
door een groot aantal trekvogels. In de broedvogelinventarisatie is geen verklaring te vinden voor het lage aantal
Rietgorzen dat werd gevangen in de zomer. Een mogelijke
verklaring is dat de vogels zich direct na het uitvliegen van
de jongen verplaatsen van de rietstrook naar het afgegra-

Figuur 3.Vergelijking van aantalsontwikkeling van de drie meest algemene soorten in augustus en september.
algemeenste soorten in het Doove Gat: de Rietzanger,
Kleine Karekiet en Rietgors (Figuur 3). De aantallen van
de Rietzanger en Kleine Karekiet, typische zomergasten
en broedvogels in het Doove Gat, vertonen twee pieken.
De eerste is vroeg in de zomer wanneer er veel lokale
jonge vogels zijn, de tweede is in eind augustus / begin
september. Het patroon van de Rietgors is minder duidelijk en toenemende aantallen in september hebben
waarschijnlijk betrekking op doortrekkende vogels. De
VRS NEBULARIA
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ven moerasgebied, waar door de pioniersvegetatie veel
zaden beschikbaar zijn.
In totaal werden er 31 verschillende vogelsoorten gevangen in 2014 (Tabel 2). Dat is aanzienlijk meer dan in
de voorgaande jaren. De nachtvangst is verantwoordelijk
voor 3 soorten die niet eerder werden gevangen (Ransuil,
Veldleeuwerik en Waterral), maar daarnaast werden ook
in de rietstrook 5 ‘nieuwe’ vogelsoorten gevangen. Daaronder waren enkele bijzondere soorten, namelijk Cetti’s
JAARVERSLAG 2014

Cetti’s Zanger en Porseleinhoen, langverwachte soorten die in 2014 werden gevangen. (Foto’s Erik Kleyheeg)
Zanger, Porseleinhoen (2 ex.) en Waterrietzanger (2 ex.).
Vooral de laatste is zeer uitzonderlijk in het binnenland
en het was des te opvallender dat het twee verschillende
exemplaren betrof op verschillende data. De andere nieuwe soorten waren een Goudhaan en een Zwartkop, soorten die normaal gesproken niet snel in het riet opduiken.
Zoals eerder besproken werden er opvallend veel Rietzangers en Kleine Karekieten gevangen, maar daarnaast
sprongen ook Bosrietzanger, Snor,Tjiftjaf en Winterkoning
er in positieve zin uit. Dit wordt deels weerspiegeld in
de resultaten van de broedvogelmonitoring. De soort die
het meest achterbleef ten opzichte van de vorige jaren
was de Gele Kwikstaart. Er leek wat minder doortrek van
de soort te zijn in eind augustus, en er kwamen duidelijk
minder vogels slapen in de rietstrook.

vertrekken en de eerste Kleine Karekiet werd ook al op
1 augustus gemeld. De verste terugmelding was van een
Rietzanger en kwam uit Zuid-Frankrijk (ten zuiden van
Bordeaux) op 28 september. De Ringmus werd met behulp van foto’s van de ring afgelezen langs de West-Vlisterdijk op een kilometer van de ringplek. n

Terugvangsten
Dankzij het ringonderzoek zijn in de afgelopen jaren dermate grote aantallen vogels geringd dat het een behoorlijk
aantal terugmeldingen heeft opgeleverd in 2014. Van de
20 geringde vogels die in 2014 in het Doove Gat werden
teruggevangen, waren er 18 in de voorgaande jaren in de
rietstrook geringd. Eén Kleine Karekiet en één Rietgors
waren in 2012 geringd en de overige in 2013 (6 Kleine
Karekieten, 3 Pimpelmezen, 3 Rietgorzen en 4 Rietzangers). Een Kleine Karekiet en een Rietzanger droegen een
Belgische ring, maar het is nog niet bekend wanneer ze geringd zijn. Er kwamen in 2014 ook ringmeldingen binnen
van buiten het Doove Gat. Figuur 5 geeft een overzicht
van deze meldingen van Kleine Karekiet (rood ), Rietzanger (groen) en Ringmus (blauw). Uit deze meldingen blijkt Figuur 5.Terugmeldingen van Kleine Karekiet (rood ), Rietzandat de eerste Rietzangers al in eind juli naar het zuiden ger (groen) en Ringmus (blauw).
VRS NEBULARIA

13

JAARVERSLAG 2014

Soort
Blauwborst
Boerenzwaluw
Bosrietzanger
Cetti’s Zanger
(N)
Fitis
Gele kwikstaart
Goudhaan
(N)
Grasmus
Groenling
Kleine Karekiet
Koolmees
Paapje
Pimpelmees
Porseleinhoen
(N)
Putter
Ransuil
(N)
Rietgors
Rietzanger
Ringmus
Roodborst
Snor
Spotvogel
Spreeuw
Sprinkhaanzanger
Tapuit
Tjiftjaf
Tuinfluiter
Veldleeuwerik (N)
Waterral
Waterrietzanger (N)
Watersnip
Winterkoning
Witgat
Witte Kwikstaart
Zwartkop
(N)

Nieuw gevangen
5
11
22
1
6
4
1
3
5
270
5
1
35
2
0
1
146
267
12
1
20
1
1
2
0
63
0
13
4
2
3
17
4
0
1

Terug uit 2014
2
0
1
0
0
0
0
0
0
56
0
0
8
0
0
0
8
24
0
0
11
0
0
1
0
5
0
0
0
0
0
4
0
0
0

Terug <2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
3
0
0
0
4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Totaal 2014
7
11
23
1
6
4
1
3
5
341
5
1
46
2
0
1
160
305
12
1
31
1
1
3
0
68
0
13
4
2
3
21
4
0
1

Totaal 2013
8
4
8
0
8
46
0
0
0
163
0
4
8
0
1
0
86
159
61
0
0
2
0
1
1
15
1
0
0
0
8
6
2
2
0

Totaal 2012
8
2
8
0
3
63
0
2
2
196
10
6
74
0
0
0
165
55
11
1
3
0
1
1
0
24
1
0
0
0
11
10
0
0
0

Tabel 2. Overzicht gevangen vogelsoorten en aantallen in het
Doove Gat in 2014.

Kleurafwijking bij 1KJ Rietzanger (Foto Cor Oskam)
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Uilen in de Krimpenerwaard
In samenwerking met de natuur en vogelwerkgroep de
Krimpenerwaard (NVWK) doen wij al een aantal jaren
onderzoek naar de verspreiding en de populatie aantallen
van uilen in de Krimpenerwaard. Ondanks een bijzonder
goed muizenjaar, bij controle lagen er soms meer dan 10
muizen in een nestkast, blijft de steenuil in alle opzichten
een zorgenkindje. In ons werkgebied waar tientallen jaren geleden aan de rivier de Lek nog vele hoogstamfruitboomgaarden te vinden waren, waren de aantallen nog redelijk. Nu is er sprake van een restpopulatie en dat komt
mede door het verdwijnen van die boomgaarden. De aantallen blijven de laatste tien jaar laag en de geïsoleerde
broedgevallen zijn verspreidt over het gebied te vinden.
Hierdoor komen deze prachtige uiltjes maar moeizaam
met elkaar in contact. We zijn al een paar keer een paartje tegengekomen dat bestond uit moeder en zoon of
uit vader en dochter. Mede daardoor gaan er zeer waarschijnlijk broedgevallen verloren. De vrijwilligers vanuit de
NVWK doen hun stinkende best en geven aandacht aan
tal van aanpassingen om het voor de steenuilen wat gemakkelijker en interessanter te maken. Denk aan erfaanpassingen zoals ruigte hoekjes, takken rillen en het ophangen van nestkasten. Ondanks dat zal de totale populatie
in de Krimpenerwaard niet meer dan 15-18 broedpaar
bedragen.
Er werden in 2014 totaal 24 steenuilen geringd. Allen
nestjongen. Een nest had een legsel van zes eieren en die
werden vervolgens allemaal vliegvlug. Een van die jongen is inmiddels teruggemeld. Het slachtoffer werd langs
de weg gevonden op een afstand van 3 kilometer van de

Jonge steenuilen. (Foto Rob Kempers)
kast. Het jong werd nog geen 10 weken oud en dat is
helaas geen uitzondering bij juveniele steenuilen. In het
late najaar kwamen enkele werkgroepleden toch weer op
verschillende plaatsen ongeringde steenuilen tegen. Dat
geeft weer een beetje hoop voor de nabije toekomst. We
blijven het volgen!
Kerkuilen deden het in heel Nederland supergoed. Het
aantal broedparen in 2014 zal ver boven de voorgaande
jaren uitstijgen. Veel muizen betekent doorgaans grote
legsels, relatief hoge broedsuccessen en tal van vervolg
legsels. Omdat de Krimpenerwaard nog steeds wat achterblijft ten opzichte van andere delen in Zuid-Holland
waren wij blij met vijf broedgevallen. Drie was het hoogst
geconstateerde aantal tot dan toe. Het zag er aanvankelijk dus goed uit. Er zijn in totaal 19 pullen geringd. Omdat we in eerste instantie werden geconfronteerd met
meerdere forse legsels van meer dan 10 eieren viel het
toch weer wat tegen. Een legsel mislukte jammerlijk en de
oorzaak daarvan konden we niet vinden. Er waren lagen
aanvankelijk 2 pullen en 11 eieren in de kast. Bij een latere
controle vonden we alleen nog 2 pullen van ongeveer een
week oud en die verkeerden in een slechte conditie. Twee
van de vijf kerkuilen paren zijn relatief laat begonnen met
broeden. Zij namen bezit van een kast pas nadat er een
bosuil in had gebroed. Er waren twee, misschien zelfs drie
vervolglegsels. Dat vertaalde zich in maar in een extra geringd nestjong. n

Nest kerkuilen. (Foto Cor Oskam)
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Overzicht geringde vogels Krimpenerwaard 2014
Code
4930
6840
7350
7570
7610
7950
8760
9920
10200
10660
10840
10990
11870
13110
14370
14620
14640
14870
15600
15820
15910
16360
16490
16530

Vogelsoort
Kievit
Turkse Tortel
Kerkuil
Steenuil
Bosuil
Gierzwaluw
Grote Bonte Specht
Boerenzwaluw
Witte Kwikstaart
Winterkoning
Heggenmus
Roodborst
Merel
Tjiftjaf
Staartmees
Pimpelmees
Koolmees
Boomkruiper
Kauw
Spreeuw
Huismus
Vink
Groenling
Putter
Totaal

Aantal
8
1
19
24
3
15
1
15
3
6
4
6
3
3
2
13
31
5
4
6
8
4
3
3
190

1 kj. waterrietzanger (Foto Cor Oskam)

Rietontwikkeling Doove Gat (Foto Cor Oskam)

Totaal geringde vogels van de Krimpenerwaard inclusief de
uilen en exclusief het CES en het Doove Gat
Erik Kleyheeg met boerenzwaluw DG (Foto Cor Oskam)

Zebravink, een ongewone gast (Foto Cor Oskam)
VRS NEBULARIA
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Vlieland
Ook in 2014 heeft er weer ringonderzoek op Vlieland in
de Kroonspolders aan de westzijde van het eiland plaatsgevonden

Algemeen
De belangrijkste wijziging in vergelijking met voorgaande
jaren is het veranderen van vanglocatie.
Zoals al vaker gemeld, wordt het riet in de Kroonspolders flink bestreden door de overwinterende ganzen. Het
gevolg is, dat het nog overgebleven riet te laag blijft, nog
geen meter hoog, zodat het geen zin heeft, om hier mistnetten tussen te zetten.
Daarom werd een nieuwe locatie gevonden, ook in de
1e Kroonspolder, langs een sloot, met een achtergrond
van wilgenstruiken. Langs deze zelfde sloot, enkele meters
verder, waren een paar kleine slikkige strandjes, waarop Watersnip in de 1e Kroonspolder (Foto Gert van der Gaag)
de inloopkooien geplaatst konden worden.
Bezetting
Alles kort bij elkaar dus. Het zag er veelbelovend uit.
Van 2 tot en met 15 augustus was Leen van Ree actief op
het eiland. Leen werd van 2 tot en met 8 augustus geasWeer
sisteerd door Hennie.Van 9 tot en met 15 augustus kreeg
De eerste augustusweek was het ook inderdaad goed.
hij assistentie van Gert en Gerda. Van 18 tot en met 28
Dat was voor een groot deel het gevolg van de gunstige
augustus heeft Ton van Ree op Vlieland gevangen. Hij werd
weersomstandigheden. Het was prima vangweer, weinig
van 22 tot 28 geassisteerd door zijn kleinzoon Jesse. Op
wind, soms zonnig, soms weer wat bewolkt, vrij hoge tem28 augustus kreeg Ton nog hulp van diverse familieleden
peraturen.
bij het opruimen
Helaas veranderde het weer daarna en niet bepaald ten
goede. Er kwam meer wind en er kwamen ook wat buien
voor. De temperatuur ging ook omlaag. Dit was over het De trek
algemeen het weerbeeld van de overige 3 augustusweken, In het begin, ongeveer tot 20 augustus, waren er dit jaar
al zat er ook wel eens een enkele warme zonnige dag betrekkelijk veel witgatjes, waarvan er dan ook een aantal
gevangen werd. Daarna bleken ze weer doorgetrokken
tussen.
Het bleek, dat de nieuwe mistnetopstelling ongunstig was te zijn.
bij westenwind en naar later bleek ook bij oostenwind. Oeverlopers waren de hele periode aanwezig, hoewel
De te sterke wind stond dan in het verlengde van de net- niet in grote aantallen.
Bosruiters waren, in tegenstelling tot 2013, vrijwel afwezig.
ten, waardoor de vangsten sterk terugliepen.
Inloopkooien aan de rand van het water in de eerste Kroonspolder (Foto Hennie van Buren)
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Watersnippen liepen regelmatig op de strandjes en zo nu
en dan ook in de kooien.
Er werden slechts 4 waterrallen gevangen. Het exemplaar
van 22 augustus was nauwelijks halfwas en nog grotendeels bedekt met zwart dons, alleen de flankveren waren
goed ontwikkeld.
De graspiepers, evenals de enige gevangen tapuit, kwamen
op de strandjes drinken en/of foerageren en werden dus
met de kooien gevangen.
Op 24 augustus werden nog 2 wat laat trekkende gierzwaluwen waargenomen.
Zoals ieder jaar begon na half augustus de trek van graspiepers in de morgenuren zich duidelijk af te tekenen.
Inloopkooi in de eerste Kroonspolder (Foto Hennie van Buren)

Resultaten Vlieland
Er werden 204 vogels geringd (in 2013; 343), verdeeld
Totaal geringde vogels van Vlieland per vangdag.
over 25 (in 2013; 26) soorten. n
augustus 2014

SOORT
waterral
watersnip
witgat
oeverloper
kokmeeuw
graspieper
witte kwikstrt
winterkoning
heggenmus
roodborst
nachtegaal
blauwborst
tapuit
merel
zanglijster
rietzanger
kleine karekiet
braamsluiper
grasmus
tuinfluiter
zwartkop
tjiftjaf
fitis
koolmees
spreeuw

3

4
2
3
1
1

2

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23 24 25 26 27
1

1
3

3
4
3

1
5

1
2

3
3

2

2
1
3
1

1

1

1
3

2

2

3
1

1
1

2

1
1

2
1
1

2

1
1
1
1

1
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1
1
2

3

2
1

3

1

1

1

1

1
1

1

1
1
1

1
1

1
3

1
1
2
1

2
1
3

1
1
3

1

1
1
1
1
1

2
1
1
1

1
1
1

1
1

1
3

2

1
2
1
1

1
1

1

1
1

1

2

1

1

1
1

2

1
2

18

1
2

1
1

1
1

1

1

2

1
1

1
1
4

1

2
1

1
4
1

tot.
4
15
12
25
1
22
11
9
3
2
1
12
1
2
1
15
13
5
16
2
7
10
13
1
1
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Westenschouwen
Juli:
De eerste dagen na de start van het seizoen was het uitzonderlijk stil in de lucht. De eerste trek werd waargenomen op 24 juli; vier gierzwaluwen trokken naar het zuiden.
Op 26 juli trekken ongeveer 20 kneuen in kleine groepjes
kneuen van noord naar zuid (ochtend) en van zuid naar
noord (avond ). Op 27 juli vliegen 4 blauwe reigers naar
zuid. Op 28 juli worden er ruim 50 kneuen in kleine groepjes waargenomen, 4 gierzwaluwen trekken naar zuid. 29
juli wordt de eerste boompieper opgemerkt. Een tapuit is
kortstondig gezien en het kneutje heen-kneutje terug gaat
de hele dag door. 30 juli vliegen er 10 aalscholvers over.
Twee zomertortels en 2 groenlingen worden waargenomen. Op 31 juli wordt de eerste gele kwikstaart gezien. Leen van Ree achter het kijkgat van de druip (Foto Aad Vuyk)
Een juveniel bruine kiekendief struint door het duin.

Augustus:
Op 1 augustus worden er 2 juveniele putters, een zwarte
roodstaart en 3 huiszwaluwen waargenomen. Op 2 augustus worden een gekraagde en een zwarte roodstaart gezien. Op 5 augustus worden er enkele kruisbekken waargenomen. Op 6 augustus vliegt er een vrouw havik boven
de vinkenbaan. Op 7 augustus trekken er huiszwaluwen,

Siberische tjiftjaf, waarvan er op de vinkenbaan in 2014 drie
exemplaren werden geringd (Foto Cor Oskam)
boerenzwaluwen en gierzwaluwen over. Een boomvalk
jaagt boven het bos. Op 10 augustus trekken er enkele
boompiepers, gele kwikstaarten en witte kwikstaarten
over. Op 12 augustus wordt er een parkiet gevangen….
daarna blijft het erg stil in de lucht. Op 31 augustus komt
de trek weer wat in beweging. Een wespendief, 5 putters
en 11 huiszwaluwen worden in het logboek geschreven.

September:
3 september worden er 10 boompiepers geteld. Op 4
september vliegt een groep van 14 grote zilverreigers naar
VRS NEBULARIA
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het zuiden. Deze dag tellen we ongeveer 10 boompiepers.
Rond de vinkenbaan worden 10 paapjes waargenomen.
Op 5 september wordt er even gedacht een visarend te
zien. De vogel verdween echter snel achter de bosrand en
kon niet worden bevestigd. Een half later zit er een grote
vogel op de paal van het noordelijkste hijsnet, de kijker er
op gezet en een visarend kan worden bevestigd. Makrelen,
goudvissen en gerookte zalm zouden we op dat moment
in de vijver willen gooien, maar omdat we die niet voorradig hebben, vertrekt de visarend ongeringd naar het zuiden. Door alle spanning vergeten we bijna een groep van
15 ringmussen en een wespendief. Op 6 september trekken er rond de 20 boerenzwaluwen naar het zuiden. Op
10 september worden er 12 wespendieven, 1 boomvalk,
25 huiszwaluwen en enkele boompiepers opgemerkt. Op
11 september tellen we ruim 20 boompiepers en ruim 20
wespendieven in enkele groepjes. Op 12 september worden de eerste 2 grote gele kwikstaarten waargenomen.
Er vliegt nog een wespendief en ongeveer 50 graspiepers
over. Op 18 september wordt er een mannetje grauwe
kiekendief , 20 houtduiven, 20 sijzen, 2 grote gele kwikstaarten en een boomvalk waargenomen. Spannend was
de waarneming van een diamantduifje die later op de dag
werd gevangen. Op 24 september vliegen er 10 gaaien en
20 boerenzwaluwen over. Op 25 september is de vrouw
havik weer aanweizg. Er vliegt af en toe een klein groepje
pimpelmezen over en 10 groenlingen. Op 27 september
de eerste duidelijke, maar beperkte trek van graspiepers.
Er worden enkele honderden exemplaren gezien. Enkele
boomleeuweriken landen op het duin in het noorden.
Op 28 september worden enkele vinken en de eerste
keep waargenomen. Ook vliegen er 30 gaaien in kleine
groepjes voorbij.
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Oktober:
Op 1 oktober is er eindelijk wat zichtbare trek. De aantallen blijven wel laag. Iets meer dan 100 graspiepers, 50
vinken, 1.000 spreeuwen en 30 gaaien. Op 2 oktober vliegen er 40 brandganzen en 8 ringmussen naar het zuiden.
Op 3 oktober land er kortstondig een grote/duinpieper
in het hout. Er vliegen 150 vinken, 6 ringmussen en 1.500
graspiepers naar het zuiden. Er is redelijke trek van zanglijsters en opvallend vroeg zijn de merels aanwezig (+100).
Op 4 oktober is er ’s morgens vroeg massale trek van
lijsterachtigen; enkele honderden merels en enkele duizenden lijsters. Er vliegen die dag nog 50 gaaien naar het
zuiden. Op 9 oktober eindelijk zichtbare trek van vinken
Beflijster (Foto Marcel Schildwacht)
(3.000), graspiepers (1.000) en grote gele kwikstaarten >
10. Op 10 oktober vliegen er weer ruim 1.000 vinken, sen de vele honderden merels en zanglijsters. Ook 1.000
vinken, enkele kepen en 30 ringmussen. Op 26 oktober
eindelijk weer zichtbare trek. Er worden o.a. 15.000 tot
20.000 spreeuwen, 200 veldleeuweriken en 500 vinken
waargenomen. Op 27 oktober vliegen er 30 boomleeuweriken, 800 koperwieken en 1.000 merels voorbij. Op 30
oktober zien we vooral groepen met spreeuwen (5.000),
grauwe ganzen (250), blauwe reigers (15) en aalscholvers
(50) op grotere hoogte voorbij vliegen. Een watersnip en
een slechtvalk vliegen op nog geen 10 meter boven de
vinkenbaan. Op 31 oktober worden er 50 veldleeuweriken, 15 boomleeuweriken, 50 sijzen, 100 kepen, 500 vinken, 2 putters, 100 kramsvogels, 100 koperwieken, 1.000
Roodmus die tot discussie leidde (Foto Marcel Schildwacht)
zanglijsters en 5.500 merels waargenomen.
200 graspiepers, 15 grote gele kwikstaarten en 10 sijsjes
naar het zuiden. De trek zit op deze dag erg hoog. Op
11 oktober zijn het de lijsters die op grote hoogte naar
het zuiden trekken; 300 zanglijsters, 10+ grote lijster. Op
lagere hoogte vliegen 2.000 vinken, 10 grote gele kwikstaarten en een appelvink. Op 12 oktober wordt er een
slechtvalk, een visarend en een Europese kanarie waargenomen. Op 13 oktober wordt de eerste kramsvogel en
koperwiek gezien. 10 grote lijsters , 700 zanglijsters en
een bruine kiekendief. Op 14 oktober is het s ’morgens
weer erg druk met duizenden zanglijsters. Op 15 oktober
overheersen s ‘ morgens de merels met ruim 2.500, 1.000
koperwieken, 2.000 zanglijsters, een beflijster en 2 slechtvalken. Op 16 oktober weer duidelijke trek van lijsters;
2.000 merels, 1.000 zanglijsters, 1.000 koperwiek, maar
ook 100 vinken, 50 kepen, 6 sijsjes, 8 boomleeuweriken,
en een slechtvalk. Op 17 oktober is het vrij stil, echter
rond 10:30 uur komen de eerste vinken aanvliegen waarna de teller rond 14:00 uur op 4.800 exemplaren blijft steken. Op 19 oktober wordt er een grote lijster gezien tusVRS NEBULARIA
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November:
Op 1 november vliegen er 20 sperwers naar het zuiden.
Er worden ’s morgens ruim 2.000 koperwieken geteld.
Een geelgors laat zich twee keer betrappen op het slagnet,
maar men weet het vogeltje steeds te laten ontsnappen.
Op 2 november vliegt er een blauwe kiekendief, 10 sper-

Jonge goudvink (Foto Gert van der Gaag)
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wers, 1.000 spreeuwen, 500 vinken, 5 putters en 1.000
merels over. Op 5 november worden er 500 kramsvogels
en 1.000 spreeuwen waargenomen. Op 7 november komen er door de regen 4 turkse tortels aanvliegen. Op 9
november vliegen er 500 vinken, een boomleeuwerik en
2 knobbelzwanen over. Op 11 november wordt er een
blauwe kiekendief en 5 buizerds waargenomen. n
Paapje (Foto Cor Oskam)
Code
2690
4070
4240
5190
5290
7350
8480
8560
8760
9740
9760
10090
10110
10170
10190
10200
10660
10840
10990
11040
11210
11220
11370
11390
11860
11870
12000
12001
12010
12200
12360
12430
12500
12510

Vogelsoort
Sperwer
Waterral
Waterhoen
Watersnip
Houtsnip
Kerkuil
Draaihals
Groene Specht
Grote Bonte Specht
Boomleeuwerik
Veldleeuwerik
Boompieper
Graspieper
Gele kwikstaart
Grote Gele Kwikstaart
Witte Kwikstaart
Winterkoning
Heggenmus
Roodborst
Nachtegaal
Zwarte Roodstaart
Gekraagde Roodstaart
Paapje
Roodborsttapuit
Beflijster
Merel
Zanglijster
Oostelijke Zanglijster
Koperwiek
Cetti’s Zanger
Sprinkhaanzanger
Rietzanger
Bosrietzanger
Kleine Karekiet
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Aantal
2
106
5
1
1
2
4
1
2
1
16
19
259
1
67
4
83
185
495
37
7
15
8
20
1
672
202
182
77
1
64
8
5
118

Code
12590
12730
12740
12750
12760
12770
13000
13110
13113
13120
13140
13150
13350
13490
14370
14610
14620
14640
14870
15820
15910
15980
16360
16380
16490
16530
16540
16600
16790
17100
18570
18770
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Vogelsoort
Spotvogel
Sperwergrasmus
Braamsluiper
Grasmus
Tuinfluiter
Zwartkop
Bladkoning
Tjiftjaf
Siberische tjiftjaf
Fitis
Goudhaan
Vuurgoudhaan
Grauwe Vliegenvanger
Bonte Vliegenvanger
Staartmees
Zwarte Mees
Pimpelmees
Koolmees
Boomkruiper
Spreeuw
Huismus
Ringmus
Vink
Keep
Groenling
Putter
Sijs
Kneu
Roodmus
Goudvink
Geelgors
Rietgors
Totaal

Aantal
1
1
25
125
88
940
3
281
3
90
388
301
2
3
155
6
155
156
17
87
1
31
141
18
13
5
6
35
1
16
5
2
5772
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Terugmelding Waterrietzanger uit broedgebied in Polen
In begin augustus 2014 verschenen via Klaas van Dijk
foto’s op facebook van een geringde Waterrietzanger, op
25 juli gemaakt door de Poolse vogelfotograaf Jarosław
Solarczyk in het Biebrza Basin in Polen. De fotograaf deed
er twee uur over om de ring uit alle hoeken te fotograferen en uiteindelijk bleek het een ring van de Nederlandse
ringcentrale te zijn. Na enig puzzelen kwam ook het juiste
nummer naar boven: de vogel was op 8 augustus 2010 geringd als >1kj Waterrietzanger in de 1e Kroonspolder op
Vlieland door Cor Oskam van Vogelringstation Nebularia.
Erg leuk natuurlijk, maar hoe bijzonder het werkelijk was,
begrepen we pas toen Henk van de Jeugd ons berichtte
dat het de eerste terugmelding was van een in Nederland
geringde Waterrietzanger in het broedgebied!
De vogel, gemeld als man, was op het moment van de
terugmelding minimaal vijf jaar oud en heeft dus waarschijnlijk een aantal broedseizoenen kunnen bijdragen aan
de kwetsbare populatie van de soort, die wereldwijd op
maximaal 48.000 individuen wordt geschat. Waterrietzangers overwinteren in West-Afrika (voornamelijk langs de
Senegal Rivier) en het is bekend dat veel vogels eerst een
westelijke route volgen en bij de Atlantische kust afbuigen
naar het zuiden. Deze terugmelding laat zien dat noordelijke (Poolse) broedvogels blijkbaar erg noordelijk terecht
kunnen komen tijdens de najaarstrek en het zou interes-

Waterrietzanger (Foto Cor Oskam)
sant zijn om te weten of zuidelijker broedende vogels
(Oekraïne) een meer zuidelijke trekroute volgen. Laten
we hopen dat ringonderzoek de komende jaren antwoord
kan geven op dit soort vragen en dat dat op termijn kan
bijdrage aan een betere bescherming van de soort. n

Afgelezen ringen van een waterrietzanger (Foto Jarosław Solarczyk)
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Zonnepanelen op de vinkenbaan
Afgelopen seizoen zijn op het dak van de vinkershut op
de vinkenbaan te Westenschouwen 4 zonnepanelen geplaatst. Door een gift van de familie Ran uit Biddinghuizen (zonnepanelen) en een belangeloze bijdrage door de
firma’s Comhan uit Uithoorn (steunen tbv installatie) en
Color Coating uit Apeldoorn (lakken van onder andere
de steunen) werd dit (onverwacht) mogelijk gemaakt.
Doel was een 230V voorziening werkend te krijgen om in
onze energie behoefte, vooral in het late najaar, te kunnen
voorzien. Door in eerste instantie niet voorziene voorwaarden heeft het systeem echter op dit moment nog
niet gebracht wat voor ogen was.
Door de geografische ligging van de woonhut leveren de
zonnepanelen op die plek in de loop van het jaar niet
genoeg vermogen om de accu’s van stroom te voorzien.
Gevolg is dat regelmatig de (zware) accu’s naar een punt
getransporteerd moeten worden met een 230V aansluiting, waar ze opgeladen kunnen worden. Op de locatie
van de vinkershut speelt dit minder omdat deze locatie
niet geplaagd wordt door de schaduw van de duinen en
de zonnepanelen daar ook in het late najaar genoeg licht
krijgen.
Het transporteren van de opgewekte 12V stroom van
de vinkershut naar de woonhut is ook geen optie: door
de weerstand in de bekabeling bereikt uiteindelijk een
te zwakke spanning de woonhut waar niets meer mee

gedaan kan worden. Dat transport probleem speelt echter niet bij hogere spanningen, bijvoorbeeld bij 230V. De
verliezen zijn dan veel minder waardoor er nog genoeg
spanning over is om bijvoorbeeld accu’s te kunnen laden.
De gedachte was de 24V van de zonnepanelen met een
omvormer naar 230V te brengen, waarna deze naar de
woonhut gevoerd kan worden door de reeds aanwezige
bekabeling. Daar kan deze stroom gebruikt worden om
de accu’s te laden.
Zoals gezegd is er echter enige tegenslag geweest bij de
praktische uitvoering.
Voor dit jaar staat gepland de werkzaamheden af te ronden en het 230V netwerk werkend te krijgen. Daarvoor
zullen er in het voorjaar nog een aantal aanpassingen aan
de bestaande situatie worden uitgevoerd.
Naar verwachting kan dan vanaf de zomer worden gewerkt met een eigen 230V voorziening, wat ook een
aantal andere voordelen met zich mee zal brengen. Zo
kunnen telefoons en andere apparatuur geladen
worden en kan wellicht de
koelkast een deel van de
zomer op 230V werken,
wat een besparing op gas
zal opleveren. n

De installatie van de zonnepanelen op het dak van de ringershut (Foto Cor Oskam)

Overzicht van meldingen
van de door VRS Nebularia
geringde vogels en vreemde
terugvangsten in 2013.
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Top 20 allertijden
De lijst met de 20 meest gevangen vogelsoorten vanaf 1960 ziet er als volgt uit:
1. Vink ........................ 20.955 (nog steeds op de eerste plaats)
2. Graspieper ............ 17.749 (blijft hier nog wel even staan)
3. Spreeuw................. 11.965 (kan worden ingehaald door de fitis)
4. Fitis ......................... 11.792 (even een goed jaar en….)
5. Roodborst............. 10.643 (gaat de strijd aan met de fitis)
6. Zwartkop .............. 10.046 (gaat zeker stijgen)
7. Goudhaan.............. 9.583 (blijft hier nog wel even staan)
8. Boerenzwaluw ..... 9.141 (zakt geleidelijk weg)
9. Pimpelmees........... 8.287 (zal de boerenzwaluw wel voorbij gaan)
10. Merel ...................... 7.036 (kan van plaats wisselen met de tjiftjaf)
11. Tjiftjaf ..................... 6.401 (vertoont duidelijk een stijgende lijn)
12. Koolmees .............. 6.350 (blijft hier nog wel even)
13. Heggenmus ........... 5.985 (blijft hier ook nog wel even)
14. Kleine Karekiet .... 4.432 (zal wel doorstijgen naar ?)
15. Zanglijster ............. 4.385 (stijgt voorlopig nog niet)
16. Koperwiek ............ 4.357 (wisselt misschien met de zanglijster)
17. Ringmus ................. 4.143 (stijgt niet verder)
18. Sijs ........................... 4.106 (wisselt misschien met de ringmus)
19. Keep ....................... 3.702 (als het zo doorgaat: verdwijnt uit top 20)
20. Kneu ....................... 3.702 (hiervoor geldt het zelfde)
Ter vergelijking is hieronder een lijst met de 20 meest gevangen soorten gegeven, maar dan vanaf 1960 t/m 1979.
1. Spreeuw................. 10.356
2. Vink ........................ 8.348
3. Boerenzwaluw ..... 7.326 (vangacties op slaapplaatsen)
4. Graspieper ............ 3.729 (begin van afspelen geluid)
5. Fitis ......................... 2.514
6. Keep ....................... 2.062
7. Ringmus ................. 1.891
8. Kneu ....................... 1.794
9. Groenling .............. 1.711
10. Sijs ........................... 1.675
11. Koolmees .............. 1.025
12. Veldleeuwerik ....... 1.005 (dankzij afspelen van de zang)
13. Merel ...................... 811
Jonge goudvink (Foto Gert van der Gaag)
14. Kokmeeuw............ 764
15. Roodborst............. 756
16. Heggenmus ........... 702
17. Pimpelmees........... 641
18. Putter ..................... 515
19. Oeverloper ........... 501
20. Zanglijster ............. 483
Typische vinkenbaansoorten zoals spreeuw tot en met sijs zijn hier goed vertegenwoordigd. De boerenzwaluw vormt
hier een uitzondering, maar dat heeft een andere reden. Zelfs de kokmeeuw en de oeverloper staan in de top 20. De
keep staat zelfs op plaats 6. Kom daar nu eens om!
Maar de soorten die we nu uitsluitend, maar heel succesvol met geluid vangen, zoals de goudhaan, de kleine karekiet
en de zwartkop, ontbreken helemaal in dit rijtje. n
VRS NEBULARIA
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Vogels ringen in Gambia
Al snel bleek dat het doel van de
expeditie was op zoveel mogelijk
verschillende plaatsen vogels te
vangen en te ringen. Nu herbergt
het enkele vierkante kilometers
grote terrein rond de Bird Observatory een breed scala aan
habitats, bestaande uit rietvelden,
savanne, duinen, strand, moeras
etc. met de daarbij behorende diversiteit aan vogelsoorten. Op z’n
top hadden we dan ook 37 netten
uit staan die een totale lengte van
meer dan 700 meter besloegen.
Een mammoet operatie dus, iedere dag om 06.00 uur op, 14 uur
vangen, ringen, afbreken, opbouwen tot het donker werd, bijna 14
uur achter elkaar met alleen een
uitstekende lunch op de lodge
als onderbreking. Lieslaarzen aan,
met de kano banen voor de netten in het riet hakken
en dat in een omgeving waar de voorlaatste dag nog een
twee en een drie meter lange krokodil werden gespot. De
dagtemperatuur varieerde hierbij tussen de 30 en de 36
graden in de schaduw.

Gambia is een West-Afrikaans
land, gelegen aan de Atlantische
Oceaan, dat al jaren in trek is bij
vogelaars. In ons winterseizoen
verblijven vele van de bij ons voorkomende soorten ten zuiden van
de Sahara en vinden daar een grote keuze aan habitats. Daarnaast
biedt het kleurrijke land met zijn
vrolijke bevolking een divers scala
aan alleen in Afrika voorkomende
vogelsoorten. Het is dan ook een
veel voorkomend beeld in en om
de hoteltuinen, die ruim bewaterd
worden, dat blanke westerlingen
behangen met camera’s, verrekijkers en telescopen rondstruinen.
Regelmatig wordt je daarbij aangesproken door lokale vogelgidsen die de beste plekjes met de
leukste soorten weten.
Al eerder had ik in een artikeltje op ringersnet gelezen dat
een groep Engelse ringers onder supervisie van het BTO
eenmaal per jaar een ringexpeditie organiseerden en toen
een lokale vogelgids in de winter van 2012 mij wederom
attent maakte op dit gebeuren kwam ik al googelend al
snel op de site van het Kartong Bird Observatory, het
enige permanent bemande ringstation aan de Afrikaanse
westkust.
Nadat ik via e-mail kenbaar had gemaakt dat ik graag deel
uit wilde maken van wat wordt genoemd The Gambia Ringing Expedition werd ik op de, ruim overtekende, lijst van
belangstellende ringers geplaatst en kreeg ik in juli 2013
het verlossende bericht dat ik als eerste niet Engels ingezetene op de definitieve deelnemerslijst stond.

Dankzij alle inspanningen waren de vangsten er dan ook
naar. Zo vingen we Kaspische sterns en diverse meeuwen-

Nadat ik een dag eerder aangekomen was in Banjul, de
hoofdstad van Gambia, ontmoette ik de groep van 12 Engelse ringers op het vliegveld. Met drie gehuurde jeeps
haastten we ons naar het Bird Observatory in Kartong,
dicht bij de grensrivier met Senegal, en werden ondergebracht in een kleurrijke lodge van een charmante, 70-jarige Nederlandse kunstenares uit Maastricht. De mannen
wisten van aanpakken en na het dumpen van de bagage
rukten we uit om de netten voor de volgende ochtend op
te zetten, en niet zo maar een paar, nee gelijk een 20-tal
met een totale lengte van minstens 400 meter, en naar
Yellow crowned gonolek (Foto Bert Kleijn)
achteraf bleek, dit was nog maar het begin.
VRS NEBULARIA

25

JAARVERSLAG 2014

soorten op het strand, ralreigers, koereigers en zwarte
reigers in de rietvelden, ontelbare wevervogels en tropische soorten vlak achter de duinen tussen de savanne
struiken en vele ijsvogels langs de moerassen.
Spectaculaire vangsten waren 68 bijeneters, nachtzwaluwen die we vingen met behulp van schepnetten en zaklantaarns en, als letterlijke klap op de vuurpijl, 11 gieren die
we vingen met behulp van een z.g. cannon net.
Daarnaast blijft natuurlijk interessant wat je wel langs ziet
komen maar niet vangt, zoals vis-, slangen-en diverse andere soorten arenden, lanner- en grijze torenvalken, di-

Grey-headed kingfisher (Foto Bert Kleijn)
Wat tenslotte niet onvermeld mag blijven is de lokale support, ondersteuning, en bewustwording, die een dergelijk
project genereert.
Niet alleen wordt nauw samengewerkt met vertegenwoordigers van het Gambian Wildlife Department op de
diverse vangplaatsen, ook worden een aantal jonge mannen uit Kartong opgeleid tot ringer en krijgen aan het
eind van de sessie een oorkonde met hun vorderingen
uitgereikt.
Daarnaast worden uit de opbrengst van de expeditie lokale doelen gesponsord, variërend van het uitreiken van
voetbalshirts aan het plaatselijke elftal tot het aanschaffen
van een rolstoel en het betalen van schoolgeld voor een
invalide meisje.
Er is tenslotte meer in het leven dan het observeren, vangen en ringen van vogels alleen, hoe leuk ook. n

African wattled lapwing (Foto Bert Kleijn)
verse soorten wouwen, pelikanen en de Afrikaanse lepelaar, steltkluten, de vogel met het grote gele oog, de griel,
de spectaculair uitziende hamerkop met een profiel alsof
hij gebeeldhouwd is en last but not least de majestieuze
Afrikaanse visarend.
Het uiteindelijke resultaat van onze inspanningen bedroeg
na 12 dagen, met 62 verschillende geringde soorten op de
tweede dag, een totaliteit van 2545 geringde vogels
Jammer dat we de laatste dag een purperreiger misten die
net uit een net ontsnapte, maar ja, je kan niet alles hebben.

Het uitgebreide verslag van de 2014 en eerdere expedities is te vinden op www.kartongbirdobservatory.org
onder de tab “ Ringing courses “ en vervolgens
“
African pygmy-kingfischer (Foto Bert Kleijn)
Ringing reports “.
VRS NEBULARIA
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Overzicht geringde vogels VRS Nebularia 2014

Code
2690
4070
4080
4240
4930
5190
5290
5530
5560
5820
6840
7350
7570
7610
7670
7950
8480
8560
8760
9740
9760
9920
10090
10110
10170
10190
10200
10660
10840
10990
11040
11060
11210
11220
11370
11390
11460
11860
11870
12000
12001

Vogelsoort
Sperwer
Waterral
Porseleinhoen
Waterhoen
Kievit
Watersnip
Houtsnip
Witgat
Oeverloper
Kokmeeuw
Turkse Tortel
Kerkuil
Steenuil
Bosuil
Ransuil
Gierzwaluw
Draaihals
Groene Specht
Grote Bonte Specht
Boomleeuwerik
Veldleeuwerik
Boerenzwaluw
Boompieper
Graspieper
Gele kwikstaart
Grote Gele Kwikstaart
Witte Kwikstaart
Winterkoning
Heggenmus
Roodborst
Nachtegaal
Blauwborst
Zwarte Roodstaart
Gekraagde Roodstaart
Paapje
Roodborsttapuit
Tapuit
Beflijster
Merel
Zanglijster
Oostelijke Zanglijster
VRS NEBULARIA

Aantal
2
114
2
5
8
19
1
16
25
1
1
21
24
3
1
15
3
1
4
1
29
26
19
281
5
67
18
139
202
509
38
18
7
15
9
20
1
1
691
210
182

Code
12360
12380
12420
12430
12500
12510
12590
12730
12740
12750
12760
12770
13000
13110
13113
13120
13140
13150
13350
13490
14370
14610
14620
14640
14870
15390
15600
15820
15910
15980
16360
16380
16490
16530
16540
16600
16790
17100
18570
18770
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Vogelsoort
Sprinkhaanzanger
Snor
Waterrietzanger
Rietzanger
Bosrietzanger
Kleine Karekiet
Spotvogel
Sperwergrasmus
Braamsluiper
Grasmus
Tuinfluiter
Zwartkop
Bladkoning
Tjiftjaf
Siberische tjiftjaf
Fitis
Goudhaan
Vuurgoudhaan
Grauwe Vliegenvanger
Bonte Vliegenvanger
Staartmees
Zwarte Mees
Pimpelmees
Koolmees
Boomkruiper
Gaai
Kauw
Spreeuw
Huismus
Ringmus
Vink
Keep
Groenling
Putter
Sijs
Kneu
Roodmus
Goudvink
Geelgors
Rietgors
jaartotaal 2014

Aantal
66
20
2
313
43
411
12
1
30
146
104
996
3
420
3
138
389
301
4
3
165
6
208
212
23
1
4
95
9
43
148
18
23
22
6
35
1
16
5
149
7427
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Ringers @ work

VRS NEBULARIA

28

JAARVERSLAG 2014

Terugmeldingen VRS Nebularia
In 2014 ontvingen we een groot aantal terugmeldingen.
Het is ondoenlijk om deze allemaal hier te laten zien. Bovendien zijn de meeste niet zo interessant, b.v. teruggevangen enkele dagen na het ringen op de ringplaats of in
de directe omgeving.
Daarom hieronder een bloemlezing van de meest interessante meldingen.
Ze zijn gerangschikt naar project.
Eerst de door ons geringde en elders teruggemelde vogels, daarna de elders geringde en door ons teruggevangen exemplaren.

Hij werd dood gevonden en overgebracht naar een vogelasiel ??!!
2. geringd op 29 augustus 2013 als 1Kj in het Doove Gat,
Haastrecht. De vogel werd teruggemeld op 9 september
2013 in Bourgondië, dat is 453 Km verderop. Dat is nogal
doorvliegen in 10 dagen.
3. geringd op 19 juli 2014 als 1 KJ in het Doove Gat,
Haastrecht. De vogel werd op 1 augustus 2014 weer
terug gevangen op het ringstation Meijendel. Dat is een
Noordwestelijke richting over een afstand van 34 kilometer. Dit was eerder gebeurd met een geringde tjiftjaf.

Uilen project in de Krimpenerwaard

Dan een 4-tal rietzangers.
1. geringd op 5 augustus 2013 als 1 KJ in het Doove Gat,
Haastrecht. Op 19 augustus 2013 werd deze vogel gecontroleerd in Pays de La Loire, Frankrijk. 717 kilometer in 13
dagen tijd.
2. geringd op 23 augustus 2013 als 1 KJ in het Doove
Gat, Haastrecht. De vogel werd op 28 september 2013
gecontroleerd terug gemeld uit Aquitanië ten Zuiden van
Bordeaux op een afstand van 1020 kilometer.
3. geringd op 20 juli 2013 als 1Kj in het Doove Gat,
Haastrecht. Deze vogel werd op 25 juli 2013 teruggemeld
uit Berchem, Oost-vlaanderen, België.
4. geringd op 25 juli 2013 als 1Kj in het Doove Gat,
Haastrecht en teruggemeld op 2 augustus 2013 bij Antwerpen.

Een 3-tal steenuilen:
1. geringd als > 1 KJ vrouw op 22 februari 2013 in een
boomgaardje langs het riviertje de Vlist. Zat samen met
een bekende geringde man in een nestkast. De vogel werd
op 13-01-2014 wederom gecontroleerd in deze nestkast.
De resten van deze vogel kwamen op 15 mei 2014 bij
controle van de kast tevoorschijn terwijl er een nieuw
vrouwtje steenuil op 5 eieren zat. Het stoffelijk overschot
deed dienst als een soort nestmateriaal
2. geringd op 12 juni 1990 in Lekkerkerk als nestjong.
Van deze vogel werd alleen de ring teruggevonden op 2211-2014 door iemand met een metaaldetector. Ruim 24
jaar later. De ring werd teruggevonden nabij Bernheeze in
Noord-Brabant. Er werden geen resten van de vogel aangetroffen. Het blijft speculeren hoelang de vogel al dood
was. Feit blijft dat een dispersie afstand van 66 km best
lang is .
3. geringd op 1 juni 2010 in Bergambacht als nestjong.
De vogel werd op 26 april 2014 gecontroleerd in een
nestkast in Reeuwijk waar ze op 3 eieren zat. Afstand 17
kilometer. Jammerlijk werd de vogel later en wel op 18
juni 2014 weer terug gemeld. Nu Dood gevonden in een
weiland. Dit zal waarschijnlijk ook consequenties hebben
gehad voor het legsel. Dat werd niet gemeld.
Bosuil: als nestjong geringd op 26 april 2008 in Lekkerkerk. Op 30 mei 2014 op 3 km afstand in een andere
nestkast gecontroleerd. Deze vogel is dus10 jaar oud,
heeft lekker dichtbij een territorium kunnen bezetten en
is erg plaatstrouw.

Ringmus: geringd op 8 augustus 2013 als 1 KJ in het
Doove Gat, Haastrecht. De vogel werd op 22 november
2014 in Vlist gecontroleerd door het aflezen met een telescoop en het maken van foto’s van zijn ring. Dit alles op
een kilometer afstand van vangplaats.
Nu een elders geringde en door ons teruggevangen vogel:
Rietzanger: geringd op 9 augustus 2013 als 1 KJ in Berendrecht, Antwerpen. De vogel werd op 24 juli 2014 gecontroleerd in het Doove Gat, Haastrecht. Zoals veel van
deze terugmeldingen een vogel die zeer waarschijnlijk uit
het gebied komt en op de terugweg naar het zuiden in
België in een net terecht is gekomen.

CES project, Stolwijkse Boezem

Spotvogel, op 2 augustus 2008 als 1e kalenderjaar geringd in de Stolwijkse boezem.Vervolgens wordt de vogel
na drie jaar, op 24 juli 2011, door ons terug gevangen.
3 stuks kleine karekieten:
1. geringd op 7 september 2014 als 1KJ in Het Doove Op 30 mei 2014 vangen we dezelfde vogel weer terug.
Gat, Haastrecht. De vogel werd terug gemeld op 12 no- Ze heeft dan een broedvlek en aan de vorm van de clovember 2014 vanuit Oestgeest. Beetje vreemde richting. aca kunnen we zien dat we met een vrouwtje te maken

Project Doove Gat
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hebben. Deze oude dame heeft dan al een respectabele
leeftijd van 6 jaar. Meldingen van spotvogels die na enkele
jaren op de ringplek worden terug gemeld zijn vrij uniek
(zie elders).
Tjiftjaf, op 9 november 2011 door onze Spaanse collega’s
geringd bij El Pantano, Los Palacios Y Villafranca, Sevilla in
Spanje. Dat is in het zuiden van Spanje tussen Malaga en
Granada. Door ons tussen 19 mei 2012 en 21 juli 2014
3x in de Stolwijkse boezem terug gemeld als vrouw na 1
kj. Een broedvogel van de Stolwijkse boezem die in haar
overwinteringsgebied is voorzien van een ring.
Zwartkop, op 4 september 2013 geringd als man 1Kj te
Grembergen, Oost-Vlaanderen, België en op 15 mei 2014
teruggevangen in de Stolwijkse Boezem.

niet bijzonder veel voor een nachtje vliegen.
Kerkuil: gevangen en geringd op 28 september 2014 op
de vinkenbaan als 1 KJ vogel. Op 11 december 2014 werd
deze vogel terug gemeld als een vers verkeersslachtoffer
langs de N 57 nabij Burgh-Haamstede.
Roodborst, geringd op de vinkenbaan op 29 september
2013 als vrouw 1 Kj, op 2 okotober 2013 gevangen en
weer los te Damme, West-Vlaanderen, België.

Vinkenbaan Westenschouwen
Eerst weer de door ons geringde vogels, die elders teruggemeld zijn.
Een 5-tal zwartkoppen
1. geringd op de vinkenbaan op 9 oktober 2013 als
vrouw 1KJ, op31 oktober 2013 bij Granada, zuid-Spanje,
geschoten! Wie schiet er nu toch op Zwartkoppen?
2. geringd op de vinkenbaan op 24 september 2013 als
1Kj, op 8 oktober 2013 gevangen en weer los te Heestert,
West-Vlaanderen, België.
3. geringd op de vinkenbaan op 19 september 2014 als
man 1Kj, op2 oktober 2014 gevangen en weer los bij Calais, Frankrijk. Misschien op weg om in Engeland te overwinteren?
4. geringd op de vinkenbaan op 15 november 2013 als
man 1KJ, op 5 januari 2014 gevangen en weer los bij BasLion, Lion-sur-Mer, Calvados, Basse-Normandie, Frankrijk.
Gelet op de datum is dit waarschijnlijk zijn overwinteringsgebied.
5. geringd op de vinkenbaan op 13 september 2013 als
1Kj, op 23 september2013 gevangen en weer los te Sinaai, oost-Vlaanderen, België.

2 pimpelmezen:
1. geringd op de vinkenbaan op 17 oktober 2012 als 1Kj,
op 18 maart 2013 gevangen en weer los te St.Laurens,
Oost-Vlaanderen, België.
2. geringd op de vinkenbaan op 17 oktober 2012, op 28
maart 2014 terug gemeld van The Drove, Burnham Deepdale, Norfolk, Engeland. Dit ligt ten hoogte van Den Helder aan de oostkust van Engeland.
Zwarte Mees, geringd op de vinkenbaan op 23 oktober
2013 als 1Kj, op 6 november 2013 gevangen en weer los
te Zichem, Belgisch Brabant. Dat ligt tussen Maastricht en
Antwerpen.
Grote gele kwikstaart, door ons op 6 oktober 2013
geringd op Westenschouwen als 1 kj. De vogel gaat vanaf
dat moment achteruit vliegen want de Belgische collega’s
weten de vogel op 5 oktober 2013 te vangen in Knesselare, Oost-Vlaanderen,Vlaams Gewest, België, dat is net iets
ten westen van Gent. Jammer, hebben we eindelijk weer
eens een terugmelding van de vele Grote Gele Kwikstaarten die wij ringen, klopt er iets niet in de administratie.

Dan 2 kleine karekieten
1. geringd op de vinkenbaan op 5 augustus 2014 als 1Kj,
op 19 augustus 2014 gevangen en weer los te Halle, Belgisch Brabant.
2. geringd op de vinkenbaan op 27 augustus 2013 als
1Kj, op 28 augustus 2013 gevangen en weer los te Sinaai,
Oost-vlaanderen, België.Wij ringden deze vogel om ongeveer 18.00 uur, maar helaas heeft de Belgische ringer de
tijd niet genoteerd. De afstand bedraagt 61 Km en dat is Een bleke grasparkiet (Foto Cor Oskam)
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Er is altijd wel een (van) Ree aanwezig op de vinkenbaan ...
(Foto Gert van der Gaag)
Merel, geringd op de vinkenbaan op 12 november 2013
als vrouw 1Kj, op 24 oktober 2014 dood gevonden, onbekend hoe lang al, bij Kekkilä, Puterintie, Saarijärvi, Finland. Waarschijnlijk een verkeersslachtoffer. Een afstand
van 1.782 km. Het is niet zo ver van de noordgrens van
het broedareaal van deze soort, dus het is mogelijk een
plaatselijke broedvogel, maar het kan ook dat vogel al onderweg was op herfsttrek uit Rusland.
Geelgors, geringd op de vinkenbaan op 5 november 2007
als vrouw 1Kj, op 5 maart 2008 gevangen en weer los in
Suffolk, Engeland. Dat is hemelsbreed maar ca. 200 Km
vanaf de ringplaats. Maar of deze geelgors rechtstreeks de
zee overgestoken is?
Keep, geringd op de vinkenbaan op 4 oktober 2010 als
man na 1kj, op 23 maart 2013 gevangen, afgelezen en los
door een ringer bij Houffalize, Luxemburg, Waals Gewest,
België. Dat is het oostelijke deel van de Belgische Ardennen, vlak bij de Luxenburgse grens.
Tuinfluiter, geringd op de vinkenbaan op 5 augustus 2013
als 1KJ, op 13 augustus 2013 teruggevangen te Lissewege,
West-Vlaanderen, België. Duidelijk op weg naar Afrika.
Nu de elders geringde en door ons teruggevangen vogels.
Putter, geringd op 26 april 2013 bij South Marsh Road,
Stallingborough, North East Lincolnshire, Engeland, dat ligt
nabij Hull. als vrouw 2Kj, op de vinkenbaan teruggevangen
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op 24 oktober 2013.
Sijs, geringd op 18 november 2010 als vrouw 1Kj bij South Marsh Road, Stallingborough, North East Lincolnshire
door onze collega’s in Engeland. Dit is het zelfde ringstation als waar de putter van 26 april 2013 is geringd.Teruggevangen op de vinkenbaan op 1 oktober 2013.
Kleine mantelmeeuw, in het zomerseizoen kan het
wel eens erg stil zijn op de vinkenbaan. Uit verveling
strooi je wat brood op de slagnetten om wat meeuwen
te vangen. Op 1 augustus 2013 vingen we daarmee een
kleine mantelmeeuw met kleurringen. De vogel is als een
> 4 kj vrouw geringd op 27 juni 2008 bij Zele Heikant,
Oost-Vlaanderen, België. De vogel wordt zeer regelmatig
opgemerkt in de kolonies in het havengebied van Rotterdam.Was ze even op en neer gevlogen richting de kust
van Westenschouwen om te foerageren, of was ze al op
trek naar het zuiden?
Bosrietzanger, geringd op 23 juli 2013 bij Antwerpen als
1Kj, op de vinkenbaan teruggevangen op 2 augustus 2013.
2 zwartkoppen:
1. geringd op 24 september 2013 te Blauberg, WestVlaanderen, België als vrouw 1Kj, op de vinkenbaan teruggevangen op 1 oktober 2013
2. geringd op 18 september 2014 als 1 kj vrouw bij ringstation Overdinkel nabij Enschede, op de vinkenbaan terug gevangen op 22 september 2014. Deze vogel heeft in
4 dagen 237 km in zuidwestelijke richting gevlogen. Op
weg naar Engeland?
2 kleine karekieten:
1. geringd op 20 juli 2013 bij Zele Heikant, Oost-Vlaanderen in België. Door ons terug gevangen, afgelezen en
losgelaten op 21 juli 2013 om 07:15 uur. Dat is 71 km
naar het noorden binnen één nacht. Leuk, maar wel de
verkeerde kant op.
2. geringd op 14 augustus 2012 te Neerpelt in Belgisch
Limburg als 1Kj, op de vinkenbaan teruggevangen op
21 augustus 2012. Dat is 300 Km in een week naar het
Noord-Westen.
Roodborst, geringd op 29 september 2014 als 1Kj bij
Kopenhagen, Denemarken, op de vinkenbaan teruggevangen op 19 oktober 2014.
Heggenmus, geringd op 31 oktober 2012 bij Dunes
du Mont St. Frieux, Dannes, Nauw van Calais, Nord-Pasde-Calais, Frankrijk en door ons terug gevangen op de
vinkenbaan Westenschouwen op 31 oktober 2014 en 7
november 2014. Waarschijnlijk een vogel die op weg naar
het overwinteringsgebied is geringd door onze Franse
collega’s.
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oud heeft inmiddels een aanzienlijk aantal soortgenoten
voortgebracht.
Boerenzwaluw, geringd op 18 september 2011 als 1Kj
bij Antwerpen, door ons teruggevangen op de nestplaats
te Lekkerkerk als vrouw na1Kj op 21 juni 2013.

Vlieland
Waterrietzanger, geringd op 8 augustus 2010 op Vlieland als 1 kj, op 25 juli 2014 afgelezen met telescoop bij
Szorce, Powiat Moniecki, Podlachië, in de Biebrza vallei
in Polen. Leuk detail is dat Cor en Marcel in 2011 tijdens
hun natuurreis door Polen op exact dezelfde locatie naar
waterrietzangers hebben gekeken. Zie meer details over
deze terugmelding op pagina 22. n

Ochtend ritueel op de vinkenbaan (Foto Aad Vuyk)

Krimpenerwaard en omgeving
Eerst de ooievaar, die door ons als onze enige ooievaar
uit de geschiedenis is geringd op 19 juni 2004 als nestjong
bij Lopik, vervolgens op 11 augustus 2007 teruggemeld
bij Brandenburg in Noord- Duitsland en nu weer levend
teruggemeld op 18 oktober 2013 bij Alcázar de San Juan,
Ciudad Real, Castilla-La Mancha in Spanje ten zuiden van
Madrid, ruim 9 jaar oud. Dat zijn 3 feiten uit dit ooievaarsleven. Wie weet, krijgt het nog een vervolg. Een ooievaar
zie je tenslotte niet zo gauw over het hoofd.
Een hand vol staartmezen (Foto Foto Cor Oskam)
Visdief, als pul geringd door ons op 17 juni 2005 op het
Rivium in Capelle a/d IJssel. De ring werd afgelezen op
30 juni 2014 aan de Parkkade in Rotterdam. Leuk dat de
vogel al bijna 9 jaar oud is en waarschijnlijk nog steeds in
de omgeving broedt.
Visdief, als pul geringd door ons op 19 juni 2006 op het
Rivium in Capelle a/d IJssel. De ring werd gecontroleerd
door een collega-ringer uit het Kagerbos bij Wervershoof op 30 augustus 2014. Deze krasse knar van 8 jaar
Leen van Ree is zijn klomp kwijt (Foto Cor Oskam)

‘s-Avonds de administratie bijwerken (Foto Aad Vuyk)

Bomendag (Foto Aad Vuyk)
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Goudvink man (Foto Aad Vuyk)

