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Van de voorzitter
zin uit. Op 31 juli 2015 werd op het ringstation Westenschouwen een goudhaan gevangen. Vroeg! Er zouden
er nog 2340 volgen. Verderop in het jaarverslag wordt er
dieper ingegaan op de goudhaan-invasie.
Leen van Ree heeft er voor gekozen om meer thuis te
zijn. Dit alles vanwege zijn leeftijd en de gezondheid van
zijn vrouw. Hij wordt niet meer vast ingeroosterd maar
blijft natuurlijk altijd welkom op “zijn” vinkenbaan. Voor
Ton van Ree is het ook niet meer zo vanzelfsprekend om
twee dagen per week mee te draaien. Voldoende personele bezetting in het najaar gaat nu langzamerhand een
probleem worden. Dat er in de nabije toekomst iedere
dag gevangen kan worden, is daarom niet meer vanzelfsprekend. Met een betere verdeling over de week zou het
mogelijk moeten zijn dat het niet zo ver hoeft te komen.
Vanuit de Ringersvereniging en het Vogeltrekstation zijn
enkele leuke projecten gestart die inmiddels al aardig vorm
krijgen zodat ze hier wel benoemd kunnen worden. De
nieuwe ringatlas is daar een van. Op de jaarvergadering
van 10 december 2015 in Wageningen konden we al een
inkijkje krijgen. Verder wordt er gewerkt aan een ringershandboek. Een derde initiatief is kijken of het maken van
een nieuwe Nederlandstalige determinatiegids mogelijk is.
Dit alles naar aanleiding van de Franse determinatiegids.
Het uitbrengen van zo’n gids is een nobel streven maar zal
nog wel wat voeten in aarde hebben. Er is momenteel een
inventarisatie onder ringers welke soorten er in zo’n gids
zouden moeten komen.
Wij danken al onze sponsors en donateurs hartelijk voor
hun ondersteuning. Het Zuid-Hollands Landschap, met
name Rolf van Beek en Warner Reinink, willen we bedanken voor hun medewerking om het ringonderzoek in de
Hooge Boezem / Doove Gat achter Haastrecht mogelijk
te maken. Ook willen we Jonne Hartman, Rob van Straaten, Arie Dorsman en Harm Blom bedanken voor hun
assistentie en de gezelligheid bij project Hooge Boezem.

VRS Nebularia was in 2015 op meerdere plaatsen met
diverse projecten actief. Leen van Ree geeft u een mooie
inkijk hoe het met zijn gierzwaluwen gaat. Over het langlopende CES project in Gouderak heeft Marcel Schildwacht een verslag gemaakt wat verderop in dit verslag
te lezen is. In het natuurontwikkelingsgebied de Hooge
boezem achter Haastrecht werd voor de 4e opvolgende
jaar ringonderzoek gecombineerd met een broedvogelinventarisatie. Erik Kleyheeg heeft een korte versie van
het rapport 2015 gemaakt. Het complete rapport komt
binnenkort beschikbaar op onze Website. Eveneens uit
de Krimpenerwaard komt het artikel over het steenuilen
project met daarin aandacht voor een wel heel bijzondere
prooikeuze van steenuilen.
Andre van der Gaag heeft de website van VRS Nebularia
helemaal vernieuwd en andere uitstraling gegeven. Het
ziet er mooi en overzichtelijk uit. Er is ook een “smoelenboek” van alle medewerkers, maar ook oudere jaarversla-

De vernieuwde website (Foto André van der Gaag)
gen en diverse rapporten zijn er digitaal te vinden.Verder
is er ook plaats voor bijzondere artikelen of vangsten, of
gewoon leuke wist u datjes. Je kunt er diverse links vinden.
Ton van Ree heeft een verslag gemaakt van een maand
lang vangen in de 1ste Kroonspolder op Vlieland. Ondanks
alle hindernissen en het veranderen van netopstellingen,
alles genoodzaakt door het foerageergedrag van de grauwe ganzen in de rietvelden, blijft het een prachtige plek
om te vangen. Een paar leuke krenten en handsoorten
konden afgelopen jaar weer bijgeschreven worden. Ondanks dat alles zou 2015 zo maar de laatste keer kunnen
zijn voor de gebroeders van Ree. Zij hebben er tientallen
jaren lang in de nazomer vertoefd. Maar goed wie weet,
we houden de laatste keer nog maar even open
De resultaten van vangsten op Westenschouwen waren
redelijk tot goed in het afgelopen jaar. Maar het bleek ook
een vreemd seizoen met zeer weinig lijsters, vinken en
kepen. Anders soorten sprongen er weer in een positieve Gekraagde roodstaart (Foto Cor Oskam)
VRS NEBULARIA
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Grote gele kwikstaart (Foto Cor Oskam)
De Natuur en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard voor de
goede contacten en samenwerking met onder andere de
werkgroep uilen. Alex de Visser en Peter Maas van Staatsbos Beheer Zeeland.Andre van der Gaag voor zijn inspanningen wat betreft het vernieuwen en het bijhouden van Kerkuil, geringd door Marcel Schildwacht onder
onze Web-site. Als laatste willen we de fotografen Hans jeugdige belangstelling
Stoel en Rob Kempers bedanken voor het ter beschikking
stellen van hun foto’s. n
Cor Oskam
Voorzitter stichting VRS Nebularia

Verven van nieuwe slagnetten (Foto Gert van der Gaag)
Boompieper (Foto Marcel Schildwacht)

Grote bonte specht (Foto Adri Joosse)
VRS NEBULARIA

Porseleinhoen (Foto Erik Kleyheeg)
5

JAARVERSLAG 2015

Krimpenerwaard
Weidevogels

Eindelijk kwam dan het eerste broedpaar. Met succes
werd er gebroed en vlogen de eerste jongen uit, die natuurlijk geringd waren. De kolonie groeide langzaam maar
gestaag. Gemiddeld zo ongeveer met 1 broedpaar per
jaar. In 2015 waren er 8 broedparen. Natuurlijk waren er
ook tegenslagen. Zo bleek dat het onder de dakpannen bij
hoge buitentemperatuur en felle zon veel te heet wordt.
Dode jongen kunnen het gevolg zijn, dan wel jongen die in
uiterste nood maar naar buiten springen, lang voordat ze
er eigenlijk aan toe zijn. Om dit te voorkomen werd een
sproeileiding boven de nestpannen aangebracht, die bij
echt warm weer wat water langs de pannen laat druipen.
Mede door het verdampende water blijft de temperatuur
achter de pannen binnen de grenzen. Deze sproeileiding is
op de foto te zien, juist boven de knik van het dak.

Dit jaar zijn we weer volop bezig geweest met weidevogelbescherming. Vooral op het maisland hadden zich veel
kieviten gevestigd. Op 1 perceel zaten rond de 20 nesten,
aangevuld met enkele
scholeksternesten. Op het kale maisland hebben we vier
kievit pulli kunnen ringen uit twee verschillende nesten.
Andere soorten is dit jaar helaas niet gelukt. Het gras was
al snel zodanig hoog, dat we op een groot stuk geen nesten hebben gezocht. De boer heeft een heel groot stuk
gras laten staan, waarvan we wisten dat er minimaal drie
grutto- en tureluurnesten lagen. Bij nacontrole bleek dat
er diverse nesten zijn uitgekomen, maar de jongen waren
pas zichtbaar toen ze vliegvlug waren.
Samenvattend was het voor het groot worden van de
weidevogels in polder Schuwacht een prima jaar, maar we
hebben niet zo veel kunnen ringen. n

Hieronder de bevindingen van het afgelopen jaar.
Het was 25 april ’s morgens ca. 10 uur. Plotseling 1 ex
in pan 4: de man. Ik kon mijn ogen bijna niet geloven. De
volgende 5 dagen boemelde hij wat rond en kwam zo nu
en dan kijken of ZIJ er al was.
Ongeveer de hele kolonie was er op 1 mei. Zelfs een
nieuw aspirant paar bezette nu duidelijk pan 17 (dat is
de ingangspan). Zou het nest onder pan 16 (de linker) of
onder de rechter (pan 18) zitten? Het zit nooit onder de
ingangspan, ze verhuizen ook nooit van links naar rechts
of omgekeerd.
Na ca. 14 dagen zie je bijna altijd 1 vogel er in gaan en en-

De gierzwaluwkolonie van Leen van Ree
Het is al weer minstens 10 jaar geleden, dat er werd begonnen met het aanlokken van gierzwaluwen.
Een dertigtal dakpannen werd aangepast, door er een
soort overhuifde aanvliegopeningen in te maken. Deze
pannen zijn genummerd, al is daarvan niets te zien. Aan
de pannen kwam een klein luidsprekertje te hangen, op
de foto zichtbaar, verbonden met een afspeelapparaat binnenshuis. Hierop werd in de daarvoor geëigende periode
dagelijks urenlang het geluid van gierzwaluwen gedraaid.

Overzicht gierzwaluwkolonie op het dak van het woonhuis van Leen van Ree
VRS NEBULARIA
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in Afrika afspeelt. Ook is nog niet duidelijk of de jaarlijkse
aanwas uitsluitend uit jongen van de kolonie bestaat. Het
lijkt er op, dat de meeste uitgevlogen jongen elders gaan
broeden. Een enkeling komt echt terug met misschien een
vreemde partner. Controle van de broedende vogels op
ringen is niet aan te raden. Zenderen of geo-locators zou
misschien een oplossing zijn. Er zijn inmiddels in meerdere
landen, ook in Nederland, al meerdere gierzwaluwen van
een zendertje of geo-locator voorzien, waardoor er verscheidene interessante, maar tot dusver onbekende feiten
aan het licht zijn gekomen.
Op de valreep, d.w.z. juist voor het z.g. ter perse gaan,
ontvingen we nog de eerste terugmelding van een gierzwaluw ooit. De vogel is uit het ei gekropen onder het
op de foto’s zichtbare dak en geringd op 19 juni 2013. Op
17 juni 2015 werd deze gierzwaluw in Oud-Beijerland uit
een sloot gevist met een gewonde vleugel, gedroogd en
verzorgd, maar helaas, het einde was daar.
Nu is 18 Km voor een gierzwaluw gewoon helemaal niets,
maar toch kunnen we hier nog een opmerking bij plaatsen. Het betrof dus een 3kj vogel en die zijn op zoek naar
een partner en een nestholte, om het volgend jaar, als 4 kj,
voor het eerst te gaan broeden. Het zou kunnen, maar is
allerminst zeker, dat deze vogel domiclie gekozen heeft in
Oud-Beijerland. Dat zou ook een antwoord kunnen zijn
op bovenstaande vraag, waar al die jongen toch ieder jaar
blijven. Ze kunnen dus gewoon in de wijde omgeving een
andere broedlocatie kiezen dan die waar ze geboren zijn.
Dat geeft op een bestaande kolonie bloedverversing, dus
nieuwe genen.Nooit verkeerd. n

Detail van de gierzwaluwdakpannen met geluidsbron eronder
om de vogels aan te lokken.
kele minuten later de andere er uit. Het broeden is dan begonnen. Omdat het paar uit pan 17 nog samen rondvloog,
vertrouwde ik het niet. Ze hadden al moeten broeden. De
ladder er bij, voorzichtig pan 17 opgetild en – wat me nog
nooit gebeurd was, pan 16 gleed naar beneden. De vogels
zaten samen onder pan 16. Ze waren net zo verbaasd als
ik. Na enkele ogenblikken vlogen ze de buitenlucht in. Er
bleven 2 schone witte eieren achter. Ze waren kennelijk
net met broeden begonnen. Ik had er de smoor over in.
Een jong paar en dan zo iets. Gelukkig zag ik de volgende
morgen 1 ex naar binnen gaan. Het broeden werd dus
voortgezet. De 2 jongen zijn later geringd dan de anderen.
Toen de grote wegtrek aanbrak, zijn deze 2 nestjongen
nog 2 weken gevoerd. Daarna zijn de ouders en de 2 jongen vertrokken, veel later dus dan de anderen. Er waren 8
broedparen. Omdat er 2 legsels van 3 jongen waren, zijn
er 18 jongen uitgevlogen. Ze zijn alle 18 geringd.

Steenuilenproject
De populatie steenuilen in de Krimpenerwaard is en blijft
zeer kwetsbaar. In de ongeveer 90 nestkasten die speciaal
neergezet zijn voor deze soort kwamen negen paartjes
tot broeden. Daarnaast zijn er nog een aantal plekken
waar steenuilen in natuurlijke holten en in schuren in de
nabijheid van boerderijen broeden. Dit alles brengt het
aantal broedpaar op ongeveer 18 tot 20. In de nestkasten
kwamen drie volwassen vrouwtjes tevoorschijn die ongeringd bleken. Dan is het altijd weer een vraagteken waar
komen ze vandaan. Daarnaast waren er drie controles van
vrouwtjes die in voorgaande jaren ook in die kasten gebroed hadden. Er zijn in totaal 16 pullen geringd en uitgevlogen.Van de negen terugmeldingen waren er drie die in
andere kasten tevoorschijn kwamen.
Alle drie buiten de Krimpenerwaard en wel in Reeuwijk

Je kan je natuurlijk afvragen, waarom zo’n kolonie zo langzaam groeit. Er zijn nog 22 nestopeningen vacant, terwijl er
ieder jaar toch tussen de 10 en 20 jongen uitvliegen. Ieder
jaar meerdere paren erbij zou toch normaal moeten zijn.
Het lijkt geen voedsel kwestie te zijn, gierzwaluwen halen
desnoods voedsel voor hun jongen in Frankrijk, wanneer
het hier ongunstig weer is. Ze kijken niet op 100 Km meer
of minder vliegen. Predatie lijkt ook niet het probleem,
hoewel we natuurlijk niet precies weten wat zich allemaal
VRS NEBULARIA
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Jonge steenuiltjes bij het Paradijs (foto Rob Kempers)

Geringde zwarte stern in steenuilenkast

op respectievelijk 6 en 10 km afstand van hun geboorteplaats. Een van de uilen, een vrouwtje, zat op 4 eieren. De
andere werd dood gevonden. Doodsoorzaak was onbekend. Een ander vrouwtje zat in een kast net ten oosten
van Schoonhoven. Ze werd in 2014 gering als nestjong
op 6 km afstand in Vlist. De controle vond plaats na het
broedseizoen. De steenuil had een dichtgroeiende broedvlek. Er waren geen jongen te zien. Wat daar precies gebeurd is blijft speculeren. Een steenuil werd gefotografeerd.
De fotograaf, Hans stoel heeft veel tijd en aandacht besteed aan de vogel en kon op deze manier het ringnummer samenstellen. Het bleek een vogel van vijf jaar oud.
Als nestjong geringd in Vlist en op 15 mei, midden in het
broedseizoen, werd de vogel gezien bij een boerderij in
Lekkerkerk waar gek genoeg al een poosje drie volwassen steenuilen zich op hielden. Soms dicht bijeen op de
dakgoot van een schuur. Mogelijk een mannetje met twee
vrouwen ?
VRS NEBULARIA

Over het aanbod aan muizen voor roofvogels en uilen
dit jaar kwamen wisselende berichten: terwijl Torenvalken schijnbaar uitzonderlijk grote legsels hadden, werd
een gebrek aan muizen gegeven als verklaring voor een
mager jaar voor de Steenuil. Normaal schakelen Steenuilen gemakkelijk over op grote insecten en regenwormen,
maar door het relatief koude (weinig grote insecten) en
droge (weinig wormen) voorjaar bleef voor veel Steenuilen maar één prooigroep over: vogels.
Tijdens onze jaarlijkse nestkastcontrole van Steenuilen
in de oostelijke helft van de Krimpenerwaard (ZuidHolland) troffen wij tenminste één paartje Steenuilen dat
zich dit voorjaar leek te hebben gespecialiseerd op vogels. De meest uiteenlopende soorten kwamen als prooirest tevoorschijn in de kast gedurende het broedseizoen,
maar met meest opvallend waren wel de vier volwassen
Zwarte Sterns. Tijdens de controle op 29-05-2015 vonden we naast twee Steenuilpullen van een week oud een
8
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bijna compleet lijf van een Zwarte Stern waarvan alleen
de kop ontbrak. Tot onze verrassing bleek de stern te zijn
geringd: als juveniel op 3 augustus 2012 op de Kreupel in
het IJsselmeer.

dend minder dan in 2014. In de Krimpenerwaard waren
er op meerdere plaatsen meldingen van kerkuilen, al dan
niet paartjes. Het broedsucces viel tegen. Er waren twee
nesten in de Krimpenerwaard waar jongen geringd konden worden. Op een plaats een jong en op de ander loHet is niet helemaal duidelijk waar de Steenuil de Zwar- catie twee. Op een locatie net buitende Krimpenerwaard
te Sterns vandaan haalde. In de oostelijke helft van de werden toch nog vijf jongen geringd. Wat het totaal op 8
Krimpenerwaard is de Zwarte Stern een tamelijk talrijke nestjongen bracht. n
broedvogel met diverse kolonies in de directe omgeving
van de bewuste Steenuilenkast. De kortste afstand tussen
de uilenkast en een kolonie sterns bedraagt slechts 550 Huismusproject RAS
meter. Echter, 480 meter de andere kant op is een natuur- In de Krimpenerwaard worden op twee locaties huisontwikkelingsgebiedje waar Zwarte Sterns komen slapen. mussen met kleurringen gemonitord. Dit huismusonderAndere prooien in de nestkast, waaronder Kleine Plevier, zoek vindt plaats in Haastrecht (ringer Cor Oskam) en in
Bontbekplevier en Watersnip, wezen erop dat de Steenuil Gouderak (ringer Marcel Schildwacht). Nadat de vogels
regelmatig in dit gebiedje jaagt. Het is dus goed mogelijk met mistnetten of een slagnet in de tuin van de ringers
dat de sterns werden gepredeerd op de slaapplaats en zijn gevangen worden deze voorzien van één metalen ring
en drie kleuringen. De volgorde en kleurringcombinatie
zijn uniek. Door de unieke kleurringcombinatie is het mogelijk de vogels individueel te herkennen door met een
verrekijker de kleurencombinatie af te lezen. Door verschillende redenen is er in 2015 relatief weinig tijd besteed om huismussen te vangen en te ringen of om de
ringen af te lezen.
In totaal zijn er in Haastrecht 4 vogels gevangen en geringd. In Gouderak zijn er 36 vogels gevangen en geringd
en zijn er 15 meldingen van een aflezing ontvangen. Eén
vogel is in Gouderak van de straat geschrapt nadat deze
was platgereden door een auto. De overige aflezingen
hebben plaats gevonden in de tuin van de ringer.
Opvallend is dat we melding kregen van gekleurringde
huismussen uit Berkenwoude. Dit dorpje ligt hemelsbreed
5 kilometer ten zuidwesten van Gouderak. Echter de desbetreffende meldingen betrof in alle gevallen vogels die
maar twee kleurringen hadden en GEEN metalen ring. Nu
wordt er ook in Gouderak soms een vogel aangetroffen
waar een kunststof kleurring is verdwenen, maar een
Een van de daders en het geringde slachtoffer
metalen ring is altijd aanwe(Foto Cor Oskam)
zig. Wij hebben natuurlijk
dat de kolonie niet verstoord werd. Hoe dan ook is de
contact opgenomen met de
Zwarte Stern een opvallende prooi voor een Steenuil die
melder, maar deze bevesvoor zover wij hebben kunnen vinden niet eerder werd
tigde met zekerheid dat er
gerapporteerd in de literatuur.
maar twee ringen aanwezig

Kerkuilen

Een kleurgeringde huismus
(Foto Marcel Schildwacht)

Wat betreft kerkuilen was het aantal broedpaar beduiVRS NEBULARIA
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waren. Wij hebben echter moeten concluderen dat de
meldingen niet compleet zijn, of dat er iemand illegaal vogels van kleurringen voorziet. n

CES Stolwijkse Boezem
In de Stolwijkse boezem nabij Gouderak is 2000 gestart
met een onderzoek naar de ontwikkeling van de broedvogelpopulatie en dispersie.Via een landelijk programma, het
CESproject, wordt vanaf april tot begin augustus met een
vaste mistnetopstelling vogels gevangen en geringd. Per
vogel wordt geregistreerd in welk mistnet deze is gevan- >1Kj tuinfluiter (Foto Marcel Schildwacht)
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.

>1 Kj rietzanger (Foto Marcel Schildwacht)
gen waardoor we ook het biotoopgebruik door de verschillende vogelsoorten in kaart kunnen brengen. Er mogen geen geluidsopnames worden gebruikt om vogels aan
te lokken. Voorafgaand aan het vangseizoen organiseren
we 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 officiële data van
het landelijk gecoördineerde CES valt, worden de vogels
niet als CES-vangst geregistreerd. De proefvangst heeft dit
jaar plaats gevonden op 4 april.
Voor het officiële CES-onderzoek is er geringd op de volgende data: 19 en 30 april, 10, 17 en 24 mei, 6, 14 en 20
juni, 1, 11 en 24 juli. De ronde die gepland was in augustus
kon door niet doorgaan omdat alle medewerkers op vakantie waren.

Figuur 1. Fitis en tjiftjaf
In 2015 zijn K. Goudswaard, E. Kleyheeg, C.G.A Oskam, M.
Pot, J. Vreugdenhil-Rowland en M. Schildwacht tijdens het
CES actief geweest.

Resultaten CES

In 2015 werden er 530 meldingen (ruim 100 meer dan
in 2014) geregistreerd. Hiervan werden 356 vogels van
een nieuwe ring voorzien en werden er 174 terugmeldingen verricht verdeeld over 122 individuele vogels. Van
de 174 terugmeldingen waren 114 meldingen van ringen
die in 2015 zijn omgelegd. Van vogels die in 2014 of eerder zijn geringd, zijn 60 terugmeldingen verricht. Onder
de terugmeldingen zat een man Zwartkop die tijdens de
Elk jaar wordt er gebruik gemaakt van 121 meter mistnet. herfsttrek op 28 september 2014 als > 1kj was geringd bij
De mistnetten worden een half uur voor zonsopgang op Dunes de la Slack,Wimereux, Pas-de-Calais, Nord-Pas-devaste locaties opgezet en uitgeschoven. Zes uur na het Calais, in Frankrijk.
VRS NEBULARIA
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Resultaat 2015

vangst terug totaal
2015 2015 < 2014 Alle registraties
grote bonte specht 1
0
0
1
boompieper
1
0
0
1
roodborst
11
2
0
13
heggenmus
17
18
0
35
winterkoning
28
10
4
42
grauwe
2
2
0
4
vliegenvanger
merel
zanglijster
spotvogel
rietzanger
bosrietzanger
kleine karekiet
grasmus
tuinfluiter
zwartkop
fitis
tjiftjaf
staartmees
pimpelmees
koolmees
boomkruiper
gaai
vink
putter
rietgors
Totaal

8
7
26
8
19
15
2
27
40
37
60
9
8
12
3
2
3
7
3
356

3
3
4
6
4
4
0
8
13
8
24
1
0
1
0
0
0
0
3
114

2
4
2
3
0
1
0
4
9
18
8
1
0
4
0
0
0
0
0
60

wel zodanig, dat er niet direct een gat valt. Bij net nummer
10, een locatie met veel riet en ruigte, staat een grote wilgenstruik. Deze is in 2014 voor de helft afgezaagd en weer
uitgelopen. In 2015 toen het uitgelopen hout ruim 1½
meter hoog was, is de andere helft van de struik teruggenomen. Het resultaat is dan ook direct in de vangst terug
te zien, de aantallen namen met 25% toe. Ook een enorme vlierstruik bij netnummer 12 was zodanig uitgegroeid
dat er een ‘zwarte muur’ was ontstaan. Het mistnet ving
aanzienlijk minder vogels dan jaren ervoor. De vlier is in
het voorjaar van 2015 teruggesnoeid en had gedurende
het vangseizoen al weer redelijk wat hout gevormd. De

13
14
32
17
23
20
2
39
62
63
92
11
8
17
3
2
3
7
6
530

Figuur 2. Grasmus, roodborst en matkopmees

De resultaten per net
De bedoeling van het CES-project is om gedurende een
lange reeks van jaren, met nagenoeg dezelfde biotoop omstandigheden inzicht te verkrijgen over de aantalsontwikkelingen van broedvogels en de reproductie van de vogels.
Om deze reden wordt er jaarlijks gecontroleerd of de
mistnetten nog van dusdanige kwaliteit zijn, dat we er ook
vogels mee kunnen vangen. Mistnetten die zijn versleten
en grote gaten vertonen, worden vervangen door nieuwe
mistnetten van dezelfde lengte. Ook wordt er gekeken
naar de vegetatie waar de mistnetten staan opgesteld.
Worden bomen en struiken te hoog in de naaste omgeving, dan worden de bomen of struiken teruggenomen.
Vooral wilgenhout wordt met regelmaat gesnoeid, maar
VRS NEBULARIA
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Figuur 3. Zwartkop en tuinfluiter
vangsten liepen vervolgens weer op naar aantallen van
rond 2004-2005.
Gedurende het vangseizoen ontstaat er altijd een discussie over het rendement van de mistnetten. Zo hebben we
van het begin van een vangseizoen soms het gevoel dat
een mistnet totaal niets vangt (mistnetten 4 en 5 bijvoorbeeld), maar in het verloop van de vangseizoenen zie je de
aantallen ook daar weer redelijk oplopen. n
JAARVERSLAG 2015
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Ringonderzoek Doove Gat

deel uitmaakt van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS),
stonden bij de natuurontwikkeling riet en open water,
bloemenrijk grasland en standweiden centraal. Drie hydrologisch gescheiden compartimenten moesten met een
eigen waterpeil gaan zorgen voor de juiste waterstand behorend bij bovengenoemde terreintypen. Als extra maatregel kunnen deze compartimenten bij calamiteiten, met
extreem hoge waterstand, tijdelijk water bergen. In april
kwam het project tot afronding. Er werd nog meer weidegrond afgeplagd dat weer gebruikt werd om dijkjes te

Aanleiding onderzoek
De herinrichting van polder de Hooge Boezem achter
Haastrecht was de 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 populatiegroei van be
staande soorten?
• Zijn er nieuwe vogelsoorten te verwachten?
• Maken meer moeraszangers tijdens de najaarstrek ge
bruik van het gebied als stop-over als het moeras gro
ter wordt?
• Waar komen deze vogels vandaan en hoe lang blijven
doortrekkers gemiddeld in het gebied om er op te
vetten?

Afronding herinrichting
In het najaar van 2013 werd een begin gemaakt de 2de Marcel Schildwacht, Rob van Straaten en Morrison Pot (foto
fase van de inrichting. Er waren twee hoofddoelstellingen: Cor Oskam)
natuurontwikkeling en waterberging. Omdat het gebied maken rond de verschillende compartimenten.
Het feit dat de aannemers in 2014 pas in april uit het
gebied verdwenen, had uitwerking op het aantal broedende vogels in het gebied. Vooral voor weidevogels was
de Hooge Boezem tot dat moment waarschijnlijk te druk
en ze zochten in de nabijheid, buiten het gebied, een geschikt territorium om te gaan broeden. In het voorjaar
van 2015 was dit anders. Het was rustig in het poldertje
en er waren niet alleen volop primaire weidevogels, maar
ook pioniers als Kleine Plevieren die territoriaal gedrag
vertoonden. Dit vertaalde zich in ieder geval in grotere
aantallen weidevogels in het gebied.

Aantrekkingskracht op vogels en
vogelaars
Het gebied werd ook in 2015 zeer regelmatig bezocht
door wandelaars en vogelliefhebbers. Dat verklaart ook
het grote aantal van ongeveer 9.000 ingevoerde waarnemingen op www.waarneming.nl. De wisselwerking is
zichtbaar. Omdat het gebied interessant is voor vogels,
komen er vogelaars op af en dan is de kans weer groter
dat er meer vogelsoorten gezien worden of grote aantal-

Ringpost Doove Gat (foto Erik Kleyheeg)
VRS NEBULARIA
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Rob van Straaten en Morrison Pot aandachtig bezig met de biometrie van een Rietzanger. (Foto Cor Oskam)
len geteld worden. De polder blijkt een bijzondere aantrekkingskracht op LepeIaars uit te oefenen. Ze gebruiken
de plek vaak alleen om er te rusten. Er waren met regelmaat groepen tot maximaal 20 vogels bij elkaar te zien.
In het voorjaar werden reguliere steltlopers zoals Witgat, Oeverloper, Bonte Strandloper, Bontbekplevier, Kluut,
Groenpoot-, Zwarte en Bosruiter zeer regelmatig gezien.
Daarnaast kwamen ook zeldzamere steltlopers naar beneden. Kanoet en Steenloper als uitgesproken kustvogels,
maar ook Temminck’s- en Kleine Strandlopers en Steltkluten werden gezien. Ook was er weer een Poelruiter. Zo
zie je wat er in de trekperiode allemaal doortrekt boven
de polders van het Groene Hart. Zonder een magneet als
de Hooge Boezem gaat dit allemaal aan je voorbij. Nieuwe
soorten waren dit jaar een groepje van drie Reuzensterns
en een flinke groep van ongeveer 30 Dwergmeeuwen. Ze
waren samen te zien met grote groepen Zwarte Sterns
die er in de avonden kwamen slapen. Er werden ook dit
jaar, zowel in het voorjaar als in het najaar, weer Witvleugelsterns gezien.
In het vroege najaar kwamen er veel mensen op een Porseleinhoen af. Het juveniele beest bleef relatief lang in het
gebied en liet zich doorgaans mooi zien. Verder zijn er in
het late najaar naast de vele Watersnippen ook Bokjes die
gebruik maken van het gebied en dat zijn er altijd meer
dan je denkt. Als je de opsomming van soorten ziet, is de
VRS NEBULARIA
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Hooge Boezem een echte hotspot in de Krimpenerwaard
waar je bijna altijd wel een leuke vogelsoort tegen kan
komen.

Broedvogelinventarisatie
Samen met het ringonderzoek kijken we sinds 2012 naar

Morrison Pot en Arie Dorsman met watersnip (foto Cor Oskam)
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het aantal broedvogels in het gebied. De broedvogelinventarisatie wordt uitgevoerd volgens de gestandaardiseerde
SOVON methode BMP-A. Er kwamen dit jaar minimaal
twee maar waarschijnlijk drie Waterrallen tot broeden.
Op twee verschillende plaatsen werden donsjongen
waargenomen. De kleine zwarte propjes met een prachtig gele contrasterende snavel al jagend tussen de vegetatie op insecten en kleine waterdieren is een geweldig
gezicht. Inventarisatie met geluid op Porseleinhoen bracht
ons eigenlijk niets. Maar gezien het feit dat er over een
lange periode een jong exemplaar aanwezig was, nog vóór
de najaarstrek, is het zeer aannemelijk dat er succesvol
gebroed is. Een ringvangst van een adult exemplaar op
11 augustus maakt dat nog meer waarschijnlijk. De Kievit
groeide het meest en kwam van 5 broedpaar in 2014 tot
maar liefst 17 paar in 2015. De Grutto steeg van 6 naar 9
en de Tureluur van 2 naar 5 broedpaar. De Kleine Plevier,
als pionier in het gebied, steeg van 4 naar 7 broedgevallen. Het broedsucces was echter dramatisch. Er was hoge
predatiedruk en er werden maar een paar kuikens gezien.
Daarnaast groeide het aantal broedende Grauwe Ganzen
explosief van 10 naar 30 paar. Oudervogels met pullen
klitten graag bij elkaar en zo kwam je regelmatig een zee
van ongeveer 300 pullen tegen in verschillende leeftijdsstadia. Nieuw als broedvogel was de Bergeend met twee
broedpaar. Altijd leuk om een grote schare donskuikens
achter een ouderpaar te zien zwemmen. De Meerkoet
verdubbelde het aantal broedparen van 17 naar 31. De
Krakeend was bijna het hele jaar door steeds goed vertegenwoordigd met groepen tot meer dan 100 exemplaren.
Ondanks deze aanwezigheid kon geen enkel broedgeval
worden vastgesteld. De Kuifeend kwam laat tot broeden.
Er werden drie verschillende eenden met jonge pullen

gezien. De kolonie Visdieven groeide door tot 38 paar.
Waarschijnlijk is dit wel een maximum voor het gebied.
Daarnaast waren er ook weer enkele broedende Kokmeeuwen. Wat betreft de moeraszangers deed de Rietzanger het in 2015 erg goed. Dat is niet zo gek als je
ziet dat er steeds meer geschikt biotoop in het terrein
te vinden is. Het vertaalde zich in 35 territoria, terwijl er
in 2012 nog maar 12 territoria geteld werden. Een forse
toename. Ook de Snor deed het goed met minimaal vier
territoria. Een aantal vogels kwam meerdere keren tot
broeden en het broedsucces was hoog. De Snorren bleven dus tot in het najaar “snorren”. Sprinkhaanzanger en
Blauwborst bleven gelijk met respectievelijk één en zes
territoria. De Kleine Karekiet blijft de laatste jaren vrij
stabiel en dat is rond de 20 broedpaar. De Rietgors is ten
opzichte van 2012 fors gestegen van 8 naar 21 broedpaar.

Ringonderzoek Doove Gat 2015
Het ringonderzoek in het Doove Gat, dat in 2012 werd
opgezet door vogelringstation Nebularia in samenwerking met het Zuid-Hollands Landschap, vond plaats in de
zomer en het najaar van 2015 en had ook weer vervolg..
In het eerste jaar van het ringonderzoek bleek dat veel
broed- en trekvogels gebruik maken van de rietstrook en
het daarnaast gelegen moerasgebied, en de ringactiviteiten leverden direct interessante resultaten op. 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 voort te zetten.
In 2015 is het vogelringstation van 2 juli tot en met 29
oktober actief geweest met in totaal 29 vangmomenten.
Deze periode is even lang als in 2014 en de intensiteit van
vangactiviteiten was in alle jaren het hoogst in dezelfde

Foeragerend Porseleinhoen. (Foto : Hans Stoel)
VRS NEBULARIA
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Start ringseizoen : planken leggen voorkomt natte pakken. vlnr Erik Kleyheeg, Rolf van Beek ( ZHL) en Cor Oskam
periode, namelijk in juli/augustus de wanneer grote aantallen rietvogels doortrekken (m.n. Kleine Karekiet en Rietzanger). Als gecertificeerde ringers waren Erik Kleyheeg,
Cor Oskam, Morrison Pot en Marcel Schildwacht in 2015
betrokken bij het onderzoek.

Methode
In 2015 werden 12 ochtendvangsten, 16 avondvangsten en
1 nachtvangst gedaan (Tabel 2). De netopstelling was hetzelfde als in 2014 (Figuur 1). Net 5 in de rietstrook, dat in
2012 was gebruikt, is vanaf 2013 niet gebruikt. In de rietstrook werd dus gevangen met 5 mistnetten van 10 meter
lang, haaks op de richting van de rietstrook geplaatst. Op
de meeste vangmomenten werd een steltloperopstelling
van twee mistnetten geplaatst langs een slootkant in het
moerasgebied. Bovendien werd op die locatie een inloopkooi geplaatst, welke in 2015 een jonge (in het gebied
geboren) Waterral opleverde. Voor het lokken van vogels
werd gebruik gemaakt van vogelgeluiden die werden afgespeeld met mp3 spelers tijdens de vangacties (dezelfde
tracks als in 2013 en 2014). 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.

Ringvangsten
In 2015 zijn 917 individuele vogels gevangen, wat samen
met 128 terugvangsten binnen het ringseizoen een totaal
van 1045 vangsten maakt. Het aantal soorten bedroeg
29, waarvan de Rietzanger en Kleine Karekiet veruit de
VRS NEBULARIA
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meest talrijke waren (Tabel 3).
Tijdens de ochtendvangsten werden gemiddeld 40 vogels
gevangen en tijdens de avondvangsten waren dat er 35.
Dat is beide iets minder dan in 2014, maar het gemiddelde
werd in dat jaar flink opgekrikt door een paar zeer goede
vangdagen. Net als in 2014 werd dit jaar één nachtvangst
gedaan, maar dit bleek iets minder succesvol met een totaal van 6 Veldleeuweriken. Uitschieters waren een avond
en een ochtend in de eerste week van augustus met ruim
60 vogels.
In totaal werden 29 verschillende vogelsoorten gevangen
in 2015 (Tabel 3), twee minder dan in 2014, wat vooralsnog het topjaar was. Er zijn geen soorten gevangen die
niet al eens in eerdere jaren gevangen waren, maar zeldzame soorten als Porseleinhoen, Cetti’s Zanger en zelfs
Waterrietzanger werden opnieuw gevangen.Voor de Porseleinhoen is het wederom de vraag of ze gebroed hebben in het gebied. Op basis van een enkele ringmelding
kunnen we daar geen uitsluitsel over geven. De Cetti’s
Zanger werd binnen het seizoen teruggevangen met ruim
een maand tussentijd. Zou de soort zich gaan vestigen of
is de vogel toch weer doorgetrokken? Het blijft waarschijnlijk een kwestie van tijd voordat de soort tijdens
de BMP als broedvogel opduikt. Voor de Waterrietzanger
was de vangst in 2015 een bevestiging – na 2 vangsten
in 2014 – dat het Doove Gat wordt gebruikt als stopover voor deze meest bedreigde zangvogel van Europa.
Voor deze soort is het belangrijk dat er lage vegetatie
beschikbaar blijft en het moeras niet transformeert tot
moerasbos.
De aantallen vangsten per soort wijken over het algemeen niet erg af van eerdere jaren. Opvallend is wel dat
het aantal Rietgorzen nog steeds achterblijft op de verJAARVERSLAG 2015
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dert ook de soortsamenstelling, van hoofdzakelijk Kleine
Karekieten en Rietzangers in juli en augustus, naar Rietgorzen, Tjiftjaffen en Pimpelmezen in september/oktober.
Hoewel de totale aantallen vogels kleiner zijn in de herfst,
biedt de moerasvegetatie voor bepaalde soorten dan dus
nog steeds een belangrijke habitat.

wachtingen. Het aantal broedvogels stijgt nog elk jaar en
er worden veel vogels in het gebied gezien. De theorie
is dat de vogels een voorkeur geven aan de kruidenrijke
pioniersvegetatie boven het riet waarin de meeste netten
staan. Daarentegen vingen we een recordaantal Rietzangers, wat wel te verwachten was op basis van het grote
aantal broedgevallen. Dat gold niet voor het spectaculaire
aantal Bosrietzangers dat werd gevangen. In 2015 werden
anderhalf keer meer Bosrietzangers gevangen dan in de
jaren 2012-2014 bij elkaar. Het is vooralsnog onduidelijk
waar die plotselinge toename vandaan komt, maar duidelijk is wel dat het niet door de lokale broedvogels is
veroorzaakt.
Het aantal gevangen vogels tijdens het ringen weerspiegelt zeer waarschijnlijk het aantal vogels dat aanwezig is in
de moerasvegetatie van het Doove Gat. Nu we vier seizoenen gevangen hebben, begint het interessant te worden om te kijken of er patronen zijn binnen het zomer/
najaar-seizoen. Als we de gemiddelde aantallen vogels per
vangst gedurende het seizoen bekijken, zien we een duidelijke dalende trend. In begin juli, aan de start van het
vangseizoen, pieken de aantallen doordat de meeste jonge
vogels net het nest verlaten hebben. De ringvangsten liggen dan gemiddeld tussen de 40 en 50 vogels. We zien
gedurende de zomer het aantal vogels geleidelijk afnemen
naar ongeveer 20 vogels in oktober. Tegelijkertijd veran-

Terugmeldingen
Onder terugmeldingen worden vangsten verstaan van vogels die al een ring dragen. Er zijn verschillende typen terugmeldingen, waarvan de meest frequente de terugvangst
is van een vogel die eerder binnen het seizoen op dezelfde
plek is geringd. Dit type laten we hier buiten beschouwing.
Daarnaast zijn er terugvangsten binnen het Doove Gat
van vogels die in eerdere jaren op dezelfde plaats geringd
zijn.Als het gaat om bijvoorbeeld een Rietzanger of Kleine
Karekiet, dan betekent dat dat de vogel in de tussentijd al
minimaal een keer heen en weer naar Afrika is gevlogen.
Een ander type terugmelding is de vangst van een vogel
in het Doove Gat die elders geringd is, of andersom: een
vogel die elders gevangen wordt, maar in het Doove Gat
is geringd. Van de laatste twee typen werden 33 vogels
teruggevangen in 2015. Vijf Kleine Karekieten, twee Rietgorzen en zes Rietzangers werden waren geringd in het
Doove Gat in 2014; twee Kleine Karekieten, een Rietgors
en een Rietzanger in 2013 en een Rietgors in 2012. We

Bruine kiekendief
(foto Cor Oskam)
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ook bij terugmeldingen verder in het jaaroverzicht )

vingen twee Kleine Karekieten met een Belgische ring en
één Rietzanger met een Franse ring (Tabel 4). Vier Kleine
Karekieten die in het Doove Gat waren geringd, werden
in België teruggevangen en hetzelfde geldt voor vier Rietzangers en een Bosrietzanger. Een Pimpelmees werd in
Meijendel teruggevangen. De leukste terugmelding was
misschien wel van een Kleine Karekiet die in 2013 was
geringd in het Doove Gat en in 2015 opdook tijdens het
CES-project in de Stolwijkse boezem bij Gouderak. ( Zie

Rietzanger uitgelicht
Sinds de start van het ringproject in het Doove Gat werden in totaal 819 Rietzangers gevangen en voorzien van
een ring. Daarmee is het na de Kleine Karekiet de meest
gevangen soort in het gebied.Tevens is het de soort waarvan de meeste terugmeldingen komen uit het buitenland,
vooral uit België (Figuur 3). Reden genoeg om de Rietzan-

Terugvangsten Rietzangers Doove Gat
ger eens in wat meer detail onder de loep te nemen.
In totaal werden 110 Rietzangers uit het project teruggevangen in het Doove Gat. De meeste vogels werden binnen hetzelfde vangseizoen teruggevangen, maar 13 individuen werden na één jaar teruggevangen en één individu
werd na twee jaar teruggevangen. Buitenlandse terugmeldingen kwamen uit België (10 meldingen) en Frankrijk (4
meldingen). De meeste daarvan werden gevangen binnen
één of twee weken nadat ze in het Doove Gat een ring
hadden gekregen. Het aantal ringvangsten van Rietzangers
piekte in midden juli (week 28/29), waarna de aantallen
in het Doove Gat sterk afnamen. In de tweede en derde
week van augustus zitten de meeste Rietzangers al in België en Frankrijk.
Dankzij de terugmeldingen kwamen enkele interessante
VRS NEBULARIA

connecties boven water met andere ringlocaties. Een ringer in Kluisbergen, Oost-Vlaanderen (België) ving al driemaal een Rietzanger die in het Doove Gat was geringd,
namelijk op 25 juli 2013, op 10 augustus 2014 en op 22
augustus 2015. Elk jaar één dus! Een ringer in Antwerpen
ving tweemaal een Rietzanger uit het Doove Gat, namelijk op 2 augustus 2013 en 25 augustus 2014. Met een
ringlocatie in Frankrijk werden zelfs Rietzangers ‘uitgewisseld’. Op 20 augustus 2015 werd in het Doove Gat een
Rietzanger teruggevangen die precies een jaar eerder was
geringd in Donges, Loire-Atlantique (Frankrijk), op een
afstand van ruim 700 kilometer. Op 19 augustus 2013 én
op 7 augustus 2015 werd op diezelfde locatie in Frankrijk
een Rietzanger gevangen die enkele weken eerder in het
Doove Gat was geringd. n
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Soort
Blauwborst
Boerenzwaluw
Bosrietzanger
Cetti's Zanger
Fitis
Gele kwikstaart
Goudhaan
Grasmus
Groenling
Kleine Karekiet
Koolmees
Paapje
Pimpelmees
Porseleinhoen
Putter
Ransuil
Rietgors
Rietzanger
Ringmus
Roodborst
Snor
Spotvogel
Spreeuw
Sprinkhaanzanger
Tapuit
Tjiftjaf
Tuinfluiter
Veldleeuwerik
Waterral
Waterrietzanger
Watersnip
Winterkoning
Witgat
Witte Kwikstaart
Zwartkop
Totaal

Nieuw 2015 Terug uit
2015
8
1
3
0
53
4
1
1
2
0
4
0
0
0
4
0
7
0
310
53
0
0
3
0
10
3
1
0
0
0
1
0
43
3
353
53
4
0
1
0
14
6
3
1
1
0
2
1
0
0
25
2
3
0
6
0
1
0
1
0
16
0
6
0
1
0
0
0
0
0
887
128

vervolg
Terug <2015

Totaal 2015

0
0
1
0
0
0
0
0
0
10
0
0
2
0
0
0
8
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30

9
3
58
2
2
4
0
4
7
373
0
3
15
1
0
1
54
415
4
1
20
4
1
3
0
27
3
6
1
1
16
6
1
0
0
1045

Nieuw 20122014
19
16
37
1
14
111
1
5
7
580
12
11
97
2
1
1
368
466
82
2
23
3
2
4
1
108
2
13
4
2
22
29
6
2
1
2055

Terug 20122014
4
1
2
0
0
2
0
0
0
101
3
0
24
0
0
0
41
46
2
0
9
0
0
1
0
5
0
0
0
0
0
7
0
0
0
248

Totaal resultaat Krimpenerwaard 2015
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Vlieland
Ook in 2015 heeft er weer ringonderzoek op Vlieland in De volgende dag, de 24e, was het weer eerst redelijk,
de Kroonspolders aan de westzijde van het eiland plaats- maar in de middag en avond kwamen er zware buien
over, waarbij in de Wieringermeer een paar boerderijen
gevonden
verwoest werden door een windhoos. Hierna bleef het
meest bewolkt met buien en een veel te sterke wind uit
Algemeen
het zuidwesten. Pas op de 27e zagen we de zon weer,
De vanglocatie is dezelfde als in 2014:
In de 1e Kroonspolder werden de mistnetten langs een maar toen hadden we juist alles opgeruimd.
sloot opgesteld, met een achtergrond van wilgenstruiken.
Langs deze zelfde sloot, enkele meters verder, waren een Bezetting
paar kleine slikkige strandjes, waarop de 6 inloopkooien Van 1 tot en met 13 augustus was Leen van Ree actief op
geplaatst konden worden.
het eiland. Leen werd van 1 tot en met 10 augustus geasWeer
sisteerd door Hennie van Buuren. Van 10 tot en met 13
De eerste helft van augustus, d.w.z. van 1 t/m 13, was het augustus kreeg hij assistentie van kleinzoon Reinder.
weerbeeld nogal wisselend. Zonnige dagen wisselden af Vanwege vakantie perikelen was er nu een hiaat van 6
met bewolkte en zelfs met heuse regendagen.
dagen. Van 21 tot en met 28 augustus heeft Ton van Ree
De wind wisselde ook nogal sterk, soms west, soms oost, op Vlieland gevangen. Hij werd eerst op 21 en 22 augustus
van 2 tot 5 Beaufort. De temperatuur was over het alge- geassisteerd door kleinzoon Jesse en van 21 tot 25 tevens
meen zomers, zo tussen 20 en 25 graden.
geassisteerd door zoon Bart. Op 27 en 28 augustus kreeg
De tweede vangperiode, die dit jaar begon op 21 augustus, Ton nog hulp van Jos bij het opruimen.
begon met prachtig weer. Zonnig, weinig wind en ongeveer 22 graden. Helaas begon de wind toe te nemen met De trek
op de 23e een harde oostenwind, niet bevorderlijk voor Witgatjes, oeverlopers en bosruiters waren de hele pede vangst.
riode aanwezig, hoewel niet in grote aantallen. Alleen op
21 augustus waren er opvallend veel, wat te zien is aan
de vangstcijfers. Ook waren er toen ineens nogal wat watersnippen. De volgende dag waren de ruitertjes bijna allemaal weer verdwenen.
Op 22 augustus liep er ineens een kemphaan met 2 hennen in de polder te foerageren. Ook vlogen er op deze
dag bij de netten ineens 2 kramsvogels rond, waarvan er
1 gevangen werd.
Er werd slechts 1 waterral gevangen, een nog halfwas
exemplaar.
De graspiepers en witte kwikstaarten kwamen op de
strandjes bij de kooien drinken en/of foerageren en werden dus met de kooien gevangen.
Regelmatig trokken er nog een paar laat trekkende gierzwaluwen door.
Zoals ieder jaar begon na half augustus de trek van graspiepers in de morgenuren zich duidelijk af te tekenen.
Vermeldenswaard is nog de vangst van 2 ijsvogels, voor
ons de eerste keer op Vlieland.Vooral op 21 en 22 augustus waren er ontzettend veel heel lastige dazen!

Resultaten Vlieland
Er werden slechts 215 vogels geringd (in 2014: 204), verdeeld over 34 (in 2014: 25) soorten. n
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augustus 2015

SOORT
brandgans
waterral
watersnip
witgat
bosruiter
oeverloper
ijsvogel
grote bonte specht
boerenzwaluw
graspieper
witte kwikstaart
winterkoning
heggenmus
roodborst
nachtegaal
blauwborst
merel
kramsvogel
zanglijster
sprinkhaanzanger
rietzanger
kleine karekiet
braamsluiper
grasmus
tuinfluiter
zwartkop
tjiftjaf
fitis
grauwe vliegenvanger
bonte vliegenvanger
pimpelmees
koolmees
boomkruiper
putter
dagtotaal

2

3

3
2

4

5

2
1

6

7

2
1
1

8 9

10 11 12

1

1
1
1

1
2

1 2

1
1
2
2

1

2
1

1
1

1
1
1
1

1

6

1

2
1

1

5
1
1

1

1
3

1
3
1
3

1
1

1
3

1
1
1

1
3
1

5
6
2

3
1
1

1

1
1

1

2

1
1 1
2
1 4
1

2
3 2

3
3

1

3

1

1
1

1
1

1
1

19 15

4

1
20 25 13 7 23 10 5

3

13 21 22 24 26 27 totaal
1
1
1
1
3
1
8
2
2
9
12
2
1
5
6
1 1
7
1
2
3
6
7
2
6
1
16
1
3
1
1
2
1
2
1
1 3
21
1
2
24
2 2
14
1 1
7
1 1 3
6
4
2
10
1 6 2 2 1 2 29
1 1
2
1
1 1
4
1
3
1
1
1
1
7 34 12 12 4 2 215

Resultaat van Vlieland 2015
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Nebularia personalia
Jennifer Vreugdenhil-Rowlands
Het was een lang gekoesterde wens van haar, maar nu is
het zover. Jennifer Vreugdenhil-Rowlands heeft haar ringvergunning binnen. Voordat Jenni naar Nederland kwam
heeft ze reeds enkele jaren meegelopen als ringer in opleiding binnen BTO, waar het Engelse ringonderzoek onder valt. Eenmaal in Nederland heeft ze direct contact
gezocht met de Nederlandse ringerswereld en zo kon ze
al snel aan de slag als assistent-ringer op Saeftinghe en bij
ons op Westenschouwen. Haar enthousiasme, leergierigheid en haar gevoel voor humor vielen bij aanvang direct
op en dat ging niet over !! Jennifer heeft in het voorjaar
ook nog bijna een week meegelopen op ringstation Castricum. Op 8 september 2015 deed ze examen bij onze
collega ringers Vincent van der Spek en Rinse van der Vliet
op Meijendel. Er waren genoeg vogels en soorten op die
dag. Haar kennis en kunde werden als voldoende beoor- Jennifer met braamsluiper én ringvergunning!
deeld. Everbody happy !!
(Foto VRS Meijendel)

Dolf van der Gaag
Dolf van der Gaag heeft zijn studie Biologie afgerond aan de Rijks Universiteit Groningen. Binnen zijn opleiding deed hij o.a. actief mee in het
onderzoekproject van Drieteenstrandlopers op IJsland. Het werk bestond
o.a. uit ringaflezingen, het meewerken met vangen en ringen van deze bijzondere lange afstandstrekker, het bestuderen van het foerageergedrag
en het analyseren van data. In zijn masterscriptie deed hij onderzoek
naar redenen voor het overslaan van reproductie bij Grutto’s in Zuidwest
Friesland. Dolf was mede vanwege zijn studie nog maar een paar keer per
jaar actief op het ringstation in Westenschouwen. Als alternatief heeft hij
contact gezocht met ringers in de provincie Groningen en is daar actief
binnen enkele projecten o.a. huiszwaluwonderzoek van Jan Doevendans.
Hij is nu actief op zoek naar werk.
Dolf van der Gaag (Foto Gert van der Gaag)

Erik Kleyheeg

gingen en daarmee de mogelijke verspreiding van zaden,
maar ook van virussen in beeld te krijgen heeft hij op
vier verschillende landschapstypen in Nederland in totaal
97 wilde eenden van een gps zender voorzien. Hij heeft
de vliegbewegingen van de wilde eend in de verschillende
landschapstypen inzichtelijk gemaakt. Omdat de wilde
eend wereldwijd een enorme verspreidingsgebied kent
spelen ze een zeer belangrijke rol in ecosystemen van
Wetlands. Het was leuk te zien dat Erik zich gemakkelijk
staande hield in zijn verdediging van zijn onderzoek ondanks de vele kritische vragen die gesteld werden door
een internationaal gezelschap van gerespecteerde wetenschappers. Met deze zeer summiere en korte opsomming

Op 23 september promoveerde Erik Kleyheeg aan de
Universiteit in Utrecht. Zijn promotieonderzoek richtte
zich op zaadverspreiding door wilde eenden. In een relatief korte periode van vier jaar onderzocht hij o.a. welke
zaden in het dieet van eenden aanwezig zijn, welke overleving de zaden hebben in het spijsverteringskanaal en
wat de rol is van de wilde eend bij de verspreiding van
de plantenzaden. Hij deed onderzoek naar 100 spijsverteringsstelsels en maakte analyses van de samenstelling
van de zaden. In proefopstellingen werd gekeken naar de
overleving van de zaden. Veel zaden waren nog niet bekend in dieetstudies van Wilde Eenden. Om de vliegbeweVRS NEBULARIA
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van zijn onderzoek doen we Erik natuurlijk veel te kort
en daarom verwijzen we nog even naar zijn proefschrift :
Kleyheeg E. 2015, Seed dispersal by a generalist duck. Ingestion, digestion and transportation by mallards. PhD thesis.
University Utrecht,The Netherlands.

Dr. Kleyheeg met zijn vrouw Jonne

Kees Goudswaard
Ik hoop dat ik me mag voorstellen aan degenen die mij nog
niet kennen. Ik ben Kees Goudswaard en loop sinds 2015
mee als assistentringer bij Nebularia. Het contact is voorgesteld door het Vogeltrekstation. Ik kijk al sinds mijn jeugd
(NJN) naar vogels en heb een brede natuurhistorische
interesse, wat voor mij reden was om na mijn opleiding
tot onderwijzer voor het basisonderwijs, biologie te gaan
studeren in Leiden. Na mijn kandidaats ben ik in de mariene biologie in Plymouth (Engeland) en het Rijks Instituut
voor Visserij Onderzoek in IJmuiden gekomen, waarna ik
na een stage in Maleisië en Indonesië ben afgestudeerd als
visserijbioloog. Uiteindelijk ben ik gepromoveerd op een
proefschrift over de omslag van het visbestand in het Victoriameer, waar ik negen jaar, vanuit Tanzania, heb gewerkt.
Daarna volgden het Volta meer en het zeekust gebied in
Ghana, een paar jaar op het Tanganyika-meer (Tanzania,
Burundi, Congo en Zambia), het Mwerumeer (Congo en
Zambia) en drie jaar in het zeegebied van Mauritanië in
West Afrika. Daarnaast en daartussen heb ik een reeks
aan visserijprojecten, verkenningsmissies van korte duur
gehad in: Tsjaad, Senegal, Egypte, Turkije, Mali, Indonesië,
Togo, Benin en Nigeria. In een tussendoor aanstelling bij
Naturalis in Leiden heb ik de ongesorteerde Afrikaanse
Cichliden op naamgeving geactualiseerd en gedigitaliseerd opgeslagen in de wetenschappelijke vaste collectie.
De laatste 10 jaar ben ik in Yerseke als projectleider bij
IMARES (Wageningen UR) betrokken bij een grote verscheidenheid aan marien biologische onderzoeken varierend van schelpdier bestandsopnames in de Waddenzee
tot effecten van de aanlandingsplicht en overleving van
VRS NEBULARIA
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Kees met bruinvis :
Hoogste tijd om nu voor
vogels te kiezen !
Noordzeevis in de Nederlandse commerciële
visserij. Ondanks alle vis,
veel van huis en op zee,
heb ik mijn belangstelling
voor vogels behouden. Ik
heb in Tanzania en Zambia ook vogels geringd als
ik ringen had (uit Nairobi
en Livingstone) en de
gelegenheid had. Naast
eigen terugvangsten (en
van de katapult vangsten
van de buurjongens), heb
ik nooit een terugmelding gehad van de vele
ringen die ik daar heb
aangelegd, maar de eigen
vangsten van vooral palearctische overwinteraars waren
interessant en daar heb ik met een collega ook over gepubliceerd. Ik ben inmiddels sinds november 2015 met
pensioen en heb de tijd beschikbaar om leuke en interessante dingen te doen. Kortom de kans om vogels te
vangen en te zien en me daar voor in te zetten. Ik woon
in Dordrecht, vlak bij de Cetti’s zangers in de Biesbosch
en hoop het komend jaar weer mee te draaien binnen het
CES onderzoek in de Stolwijkse Boezem in Gouderak en
op het ringstation op Westenschouwen.
Tot daar of elders! n
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Westenschouwen
Vinkenbaan
Vanaf 1960, alweer 55 jaar geleden, doet VRS Nebularia op
het ringstation Westenschouwen ieder najaar onderzoek
naar trekvogels. Door de jaren heen zijn er veel dingen
veranderd. De huisvesting was in de begin jaren in een
oude bunker. Een erfenis uit de tweede wereldoorlog. De
vinkerhut was toen nog demontabel en stond in diverse
delen in de bunker te wachten tot hij in het vroege najaar weer naar buiten kon. De woonhut kreeg al snel een
permanente staat. In de begintijd werd er uitsluitend in de
weekenden en in vakantieperioden gevangen. Tegenwoordig is het ringstation in de trekperiode in principe elke dag
bemenst. Het ringstation is gelegen in het Natura 2000
gebied in het openduin aan de rand van boswachterij
Westenschouwen. Het duingebied is in eigendom van het
waterschap de Scheldestromen terwijl het bos in beheer
is van Staatsbosbeheer. Met beide organisatie hebben we
een goede samenwerking.

Bezetting:
In 2015 waren de volgende ringvergunninghouders actief
op het ringstation in Westenschouwen. Hennie van Buren,
Gert van der Gaag , Dolf van der Gaag, Adri Joosse, Erik
Kleyheeg, Roel Meijer, Cor Oskam, Morrison Pot, Leen
van Ree, Ton van Ree, Marcel Schildwacht en last but not
least Jennifer Vreugdenhil–Rowlands. De assistenten met
mentor waren Frits Vuyk en Kees Goudswaard. Verder
was er assistentie van Bert Kleijn, Ad Kooy, Hennie Ravensteijn en Aad Vuyk. Andre Hovens heeft ons geholpen met
het opbouwen van de baan. Verder was er ook met enige
regelmaat hulp van directe familie, vrienden en kennissen.

Opbouw baan en start ringseizoen.
Op 17 en 18 juli zijn we gestart met opbouwen. Het
op orde brengen van het terrein begon al eerder. Hennie Ravesteijn had op een eerder moment de paden al
gemaaid. Zeker in relatie met de aanwezigheid van de
vele teken in de laatste jaren is dat heel prettig. Het gras
kort houden en de paden wat breder voorkomt tekenbeten! Met de hulp van meerdere mensen hadden we de
baan binnen twee dagen weer vang klaar. Dat betekent
het plaatsen van de hijsnetten, het opzetten van de ring
(een aan een geschakelde serie netten in de vorm van een
cirkel) en het plaatsen van de mistnetten in het duin. In
Bomendag (Foto Gert van der Gaag)
totaal vangen we met 188 meter mistnet. Daarnaast zijn
er vier slagnetten op het terrein in gebruik. De geluidsapOnderhoud
paratuur wordt geplaatst en gecheckt, de vijver op orde
De traditionele bomendag werd gehouden op 28 februari.
gebracht en de heinsel voor lokvogels geplaatst. Vrs NeSamen met hulp van Staatsbosbeheer medewerker Alex
de Visser werden weer enkele bomen uit het bos gehaald
en op ons terrein gebracht. Ze krijgen dan een plekje op
de druip. De oude bomen die dan meestal 3 of 4 jaar oud
zijn en menige storm hebben doorstaan moeten dan echt
vervangen worden.
Op 21
maart werd de NL-Doet dag weer georganiseerd door
Marcel Schildwacht. Er was ruime belangstelling voor de
vele klussen. Er waren 12 personen die de handen uit de
mouwen staken. De werkzaamheden bestonden uit het
verder op orde brengen van de technische installatie, het
verwijderen van jonge duindoorns, het verven en conserveren van de frames van de watertanks en het op orde
Bladkoning op 28 oktober 2015 (Foto Adri Joosse)
brengen van de rasters om de baan.
VRS NEBULARIA
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Westenschouwen
bularia is anno 2015 nog een van de weinige ringstations
waar de cultuurhistorische waarde van een traditionele
vinkenbaan in leven gehouden worden. Dat houdt in dat
we naast het gebruik van geluidsopnamen, die afgespeeld
worden via MP3 spelers, ook lokvogels gebruiken om vogels aan de grond te krijgen om ze op deze manier te
vangen voor onderzoek.

Grote lijster (Foto Gert van der Gaag)
Tuinfluiter, Grote Gele kwikstaart en vooral Gekraagde
Roodstaart werden ook meer dan gemiddeld gevangen.
Zwartkop, Roodborst, Pimpelmees, Koolmees, en Nachtegaal liepen redelijk in de pas met voorgaande jaren.
Naast de meer algemene vogels werden er vijf Bladkoningen gevangen. Daarnaast waren vijf Draaihalzen en drie
Cetti’s Zangers. De laatste soort gaan we nu echt jaarlijks
vangen.Twee Ortolanen kwamen in september onder het
slagnet vandaan. Zonder een specifieke lokvogel blijkt het
dus mogelijk de vogels aan de grond te krijgen. Als laatste is een Siberische Tjiftjaf het vermelden waard. Verder
werd er ook weer een grote lijster gevangen en dat was
weer een heel poosje geleden.

Hennie van Buren ringt goudhanen (Foto Aad Vuyk)

Vangsten:
Wat betreft de soorten bleek het een grillig jaar. Er waren
veel Goudhanen en de zwarte mezen deden ook aardig
mee. Dit alles compenseerde het totaal van de vangsten
want enkele soorten bleven ver achter bij de langjarig gemiddelde vangsten. Dat was eigenlijk bij alle lijsters zo. De
aantallen van graspieper zakte tot een bedenkelijk niveau.
Verder zijn de aantallen van 89 Vinken en 7 Kepen vinkenbaan onwaardig. Ringmussen en boompiepers werden in
het geheel niet gevangen. Bij de moeraszangers vielen de
Kleine Karekiet en de Bosrietzangers in positieve zin op.

Waterhoen als bijvangst van de waterrallen (Foto Cor Oskam)
In een aantal nachten werd geprobeerd met een speciaal
projectopstelling rallen en veldleeuweriken te vangen. Dit
alles met wisselend resultaat. Opvallend waren de vangsten van het waterhoen, die duidelijk beter waren dan
in 2013 en 2014. Er werden in totaal 96 waterrallen en
maar liefst 17 waterhoenen gevangen. De vangsten van
veldleeuwerik bleven achter.

Zwarte Roodstaart op 26 oktober 2015 (Foto Adri Joosse)
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Waarnemingen vinkenbaan 2015
Gedurende onze aanwezigheid op de vinkenbaan Westenschouwen houden we een logboek bij met daarin per
dag genoteerd de weersomstandigheden, vangsten, maar
ook waarnemingen van vogels, zoogdieren en insecten.
Het waarnemen van bijvoorbeeld trekvogels gedurende
het vangseizoen is soms een lastige bezigheid, immers ons
hoofddoel is het vangen en ringen van vogels, en niet het
tellen van trekvogels. Onze genoteerde waarnemingen
kunnen om die reden afwijken van bijvoorbeeld trektelpost Westenschouwen die op een kleine twee kilometer
ten zuidoosten van onze vinkenbaan is gelegen. Maar het
blijft in onze ogen belangrijk om de waarnemingen uit de
directe omgeving van de vinkenbaan te noteren, hierbij
een kleine opsomming uit ons dagboek.
Juli: Op 16-17 juli was onze eerste nacht op de vinkenbaan wat resulteerde met ’s nachts wakker worden met
een muis op je hoofdkussen. Op 19 juli werd een jagende
boomvalk opgemerkt. Op 21 juli vloog er een wespendief over. Ook zat er een paartje roodborsttapuit met 4
jongen rond de vinkenbaan. Een boompieper voerde zijn
jong in het hout van de kneuennet. Ook waren we getuige
van een paartje parende reeën in de zeereep. Op 23 juli
liepen er twee bunzingen achter elkaar aan te rennen ten
noorden van de vinkenbaan. Op 24 juli vlogen er vier en
12 blauwe reigers richting zee. Op 25 juli hebben we niets
waargenomen, mogelijk kwam dat door de zomerstorm
met een windkracht 9! Op 30 juli vlogen er 13 aalscholvers richting zee. Op 31 juli vlogen er 2 kruisbekken en
25 gierzwaluwen over.

Hennie van Buren met een handvol waterrallen
(Foto Frits Vuyk)
bruine kiekendieven en 10 gierzwaluwen waargenomen.
Op 19 augustus wordt er een mogelijke grauwe kiekendief waargenomen en zitten er op de vinkenbaan meerdere grauwe vliegenvangers. Op 20 augustus worden er
meerdere boompiepers en gele kwikstaarten op en rond
de vinkenbaan gezien. Er vliegen 15 gierzwaluwen over.
In de avondschemering van 21 augustus vliegen meerdere
witgatten en een houtsnip over. Op 24 augustus worden
er 5 gele kwikstaarten en 20 gierzwaluwen geteld.
September: Op 6 september werd er een putter waargenomen. Op 8 september werd een eerste zwarte mees
gezien. Niet algemeen rond onze vinkenbaan, was de
waarneming van een groepje van ruim 20 huismussen. Er
werd er uiteindelijk één gevangen en geringd. Op 9 september werden er minimaal 2 tapuiten, 3 paapjes en een
eerste trekkende vink waargenomen. Op 12 september
vlogen er 11 gele kwikstaarten naar het zuiden. Op 13
september werd de eerste zichtbare trek van graspiepers gezien. Er werden er ongeveer 50 geteld. Ook werd
er een groepje van 3 groenlingen waargenomen. Op 18
september werden 500 graspiepers genoteerd. Er vlogen
minimaal 10 grote gele kwikstaarten en 20 zwarte mezen
naar het zuiden. Een boomvalk jaagde boven de bosrand.
Op 22 september werd een overvliegende ijsvogel waargenomen. Ook werd er een late wespendief gezien. Op
23 september worden de eerste goudhanen opgemerkt.
Op 25 september zien we weer eens wat groepjes graspiepers overvliegen. Ze waren dit jaar erg schaars in de

Augustus: Er worden kleine groepjes huiszwaluwen en
boerenzwaluwen waargenomen. De boerenzwaluwen
vliegen meestal richting het zuiden. De huiszwaluwen
vliegen meestal hoog en zijn vrijwel wekelijks in dezelfde
hoeveelheden waar te nemen. Het betreffen waarschijnlijk broedvogels uit Westenschouwen die boven het duin
en bos foerageren. Op 1 augustus wordt er een grauwe
vliegenvanger, gekraagde roodstaart, zwarte roodstaart en
een boomvalk genoteerd. Op 3 augustus zien we 3 boompiepers, 20 gierzwaluwen en een groenling naar het zuiden vliegen. Op 8 augustus vliegt er een witgat over. Rond
de vinkenbaan wordt op 9 augustus enkele paapjes en 3
gekraagde roodstaarten waargenomen. Op 12 augustus
wordt er een bonte vliegenvanger, gekraagde roodstaart
en een boompieper genoteerd. Op 13 augustus vliegt er
een vrouw havik over de vinkenbaan. Tevens worden er 6
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een groep van 10 kepen, een man beflijster en een blauwe
kiekendief. Op 16 oktober is er in de ochtenduren redelijke trek van merel (1.000) zanglijster (500), koperwiek
(100) en spreeuw (1.000). Op 17 oktober wordt er een
zeearend waargenomen. Ook vliegen er een beflijster,
ongeveer 1.000 koperwieken, 50 kramsvogels, een tiental
zanglijsters en ruim 100 merels voorbij. Op 18 oktober
wordt er een groep van ruim 5.000 spreeuwen genoteerd.
Ook een late boompieper valt op. Op 19 oktober worden er 250 vinken, 1 groenling, 45 sijsjes en 20 putters en
een late boerenzwaluw geteld. Op 20 oktober zien we de
meeste vogels juist naar het noorden vliegen. Vooral veel
spreeuwen (5.000), 200 merels, 300 koperwieken en een
smelleken. Op 21 oktober is er in de ochtend duidelijke
trek van lijsterachtigen. Er worden ruim 2.000 merels en
1.500 zanglijsters geteld. Ook worden er nog 750 vinken,
10 boomleeuweriken en 10 sperwers geteld. Op 24 oktober was het qua vangst erg druk waardoor er weinig naar
de lucht is gekeken, desondanks werden er toch nog 4
Putter man, >1e kj (Foto Gert van der Gaag)
sperwers, een smelleken, 2 grote gele kwikstaarten genozichtzone. Ook vliegen er groepjes sijsjes, 20 zwarte me- teerd. Op 26 oktober kwamen er ruim 2.000 kramsvogels
zen en 10 grote gele kwikstaarten over. Op 28 september uit zee aanvliegen. Tevens werd er een vrouw blauwe kiewordt er zichtbare trek van zanglijster (400) twee beflijs- kendief en een man havik waargenomen.
ters en koperwiek (enkele) waargenomen. Er vliegen die
dag 50 zwarte mezen, 200 graspiepers en 25 holenduiven November: Op 3 november vliegt er een groep van 25
over. Ondanks de voorspellingen, kwam er geen invasie kleine rietgans naar het zuiden. Ook wordt er een apvan kruisbekken. Op 29 september werd er toch nog een
groepje van 12 overvliegende kruisbekken waargenomen.
Oktober: Op 1 oktober worden er 25 vinken geteld. Ook
vliegen er nog 6 grote gele kwikstaarten over. Op 3 oktober trekken er ruim 1.500 spreeuwen over de vinkenbaan
Op 4 oktober zien we zelfs ruim 5.000 spreeuwen voorbij
vliegen. Op 6 oktober vliegen er redelijk wat koperwieken
en wordt er een havik waargenomen. Op 8 oktober vliegt
er in de schemering een houtsnip over de vinkenbaan. Op
9 oktober zien we eindelijk weer wat meer zichtbare trek.
Er worden 200 vinken, 1.000 spreeuwen, 50 kramsvogels,
20 grote gele kwikstaarten en 2 putters genoteerd. Dan
valt de zichtbare trek op 10 oktober weer stil om vervolgens op 11 oktober weer aan te trekken. Op 11 oktober
zien we onder andere groepjes boomleeuwerik en sijsjes,
diverse groepjes vinken (ongeveer 500 ex) en één groep
van ruim 500 kauwen. Op 12 oktober wordt er een beflijster en een zwarte roodstaart gezien. In de avondschemering beginnen de zanglijsters en koperwieken te vliegen.
Op 13 oktober vliegen er wat koperwieken en worden er
2 grote lijsters waargenomen. Op 15 oktober noteren we 1 Kj vrouw Ortolaan (Foto Adri Joosse)
VRS NEBULARIA
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pelvink en een groep van 40 sijsjes waargenomen. Op 7
november vliegen er ruim 3.000 spreeuwen, 1 bruine kiekendief, 30 sijsjes, 200 vinken en een waterpieper over de
vinkenbaan. Op 8 november worden er 150 sijsjes geteld.
Ook vliegen er redelijk wat ganzen over waaronder een
groep van 24 kleine rietgans en een groep van 30 rietgans.
Op 12 november zien we een houtsnip, 200 vinken, 20
sijsjes, 500 spreeuwen en een groep van 20 ringmussen.
Op 13 november hebben we de vinkenbaan afgesloten
en zijn tot conclusie gekomen dat we veel vogels hebben
gevangen en geringd, maar dat we weinig vogels hebben
over zien vliegen. Gestuwde en zichtbare trek van bijvoorbeeld graspieper en vinkachtigen hebben we in 2015
vrijwel niet meegemaakt. n
Het hijsnet is een groot succes! (Foto Adri Joosse)

Het geheim van de energievoorziening (Foto Cor Oskam)
Jonge sperwer (Foto Cor Oskam)

Grootoorvleermuis (Foto Gert van der Gaag)
VRS NEBULARIA

Bert Kleijn en Adri Joosse (Foto Cor Oskam)
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Westenschouwen

vervolg

Goudhanen,
veel goudhanen in het najaar van 2015
Er werden in 2015 in totaal ruim 12.000 goudhanen geringd door de diverse ringstations in Nederland. Een uitschieter in vergelijking met voorgaande jaren. De aantallen staken ook met kop en schouders boven de laatste
invasiejaren uit. In 2008 was dat 6.000 en in 2005 waren
dat 4.000 exemplaren. 1975 was ook een bijzonder jaar
voor goudhanen. De massale doortrek van goudhanen in
Nederland was toen het meest zichtbaar op de Waddeneilanden. Dat werd extra duidelijk doordat er op twee
verschillende plekken, relatief dicht bij elkaar, op Schiermonnikoog meer dan 50 % van de in totaal 9.246 exemplaren werden gevangen (1). Op het ringstation Westenschouwen kwamen we dit jaar op een totaal van 2.357
vogels uit. Een record ! In 2008 was dat nog 1.600. De
ringstations aan de Nederlandse kust vingen ook forse
aantallen goudhanen. Gek genoeg werden er op Falsterbo,
Zweden relatief weinig goudhanen gezien en gevangen.
Een totaal 2048 op de bekende plek bij de vuurtoren. Verleden jaar hadden ze daar recordvangsten met o.a. twee
keer een dag met 2000 vogels. Het totaal kwam toen op
11.433 goudhanen terwijl er in Nederland maar weinig
werden gezien. Op de ringstations in de Baltische staten
werden er dit jaar ook niet echt veel goudhanen van een
ring voorzien. Terwijl je dat eigenlijk wel zou verwachten.
Een invasie van deze soort wordt doorgaans aangekondigd door vroege vangsten. De eerste vangsten zijn dan
al in de derde decade van juli. In gewone jaren, zonder
influx of invasies zien we goudhanen pas in de tweede of
derde week van september. Bijna twee maanden later. Dit
in tegenstelling met vuurgoudhanen. Bij deze soort zien
we bijna geen pieken in aantallen en daarnaast liggen de
eerste data veel dichter bij elkaar. Doorgaans in de eerste
of tweede week van september.

zichtbaar. In het najaar van 2015 waren de aantallen begin
oktober fors waarna in de opvolgende weken de aantallen
stabiliseerden om vervolgens rond begin de derde week
van oktober weer te pieken. In 2005 lag de eerste piek
tussen 15 en 20 oktober.
De tweede piek was eind oktober.

Grafiek 1 goudhaan en vuurgoudhaan vangsten vanaf 1993
tot 2015 op Westenschouwen.
Er moeten wel een paar kanttekeningen gemaakt worden
bij de vangsten die zichtbaar gemaakt zijn in bovenstaande
grafiek. Vanaf medio 2000 kreeg het geluid op het ringstation meer aandacht. De zang werd geselecteerd en in
geluidsfragmenten van steeds 1 minuut steeds maar afgedraaid. Daarnaast werd een speaker gevonden die de
zang van de goudhaan met zijn hoge geluidsfrequentie beter weergaf. Goudhanen reageren prima op geluid en dat
zal zeker een positief effect hebben gehad op het totaal
van de vangsten. De vangsten vanaf 2000 zijn daardoor
dan ook beter met elkaar te vergelijken.

Grafiek 2 vangsten goudhaan in drie invasie jaren op Westenschouwen

Vangsten op Westenschouwen:

Waar komen deze goudhanen vandaan?

In de onderstaande grafiek wordt duidelijk dat de jaren
2004, 2005, 2008 en 2015 goed waren voor goudhanen op
Westenschouwen. Dit komt goed overeen met de vangsten op andere Nederlandse (kust) ringstations. De piek
van de vangsten op Westenschouwen lag in de jaren 2005
en 2008 in de tweede en derde week van oktober. Dit jaar
werden er direct aan het begin van oktober grote aantallen gevangen. Daarna werden er steeds goede aantallen
gevangen waarna er een tweede piekgolf te zien was vanaf
23 oktober en die liep ook wat langer door. In de invasie
jaren 2005 en 2015 was in beide jaren een tweede golf

De Europese populatie wordt momenteel geschat op 11
tot 20 miljoen vogels. De schatting voor Rusland is fors
hoger en komt uit op een aantal van 10 tot 100 miljoen.
(2) Het meest aannemelijke is dat de aantallen goudhanen
in 2015 uit oostelijke richtingen kwamen. Er zijn van de
Fenno-Scandinavische populatie twee hoofd trekroutes
in de najaar bekend. Een in zuidwestelijke richting langs
de kust van Noorwegen en Denemarken en vervolgens
langs de Duitse en de Nederlandse Wadden richting het
Westen en Zuiden van Europa. Een tweede route vanuit
Scandinavië en de Baltische staten loopt via Polen naar

VRS NEBULARIA

28

JAARVERSLAG 2015

het Mediterraan gebied inclusief de eilanden Corsica, Malta, Sardinië, Sicilië en Cyprus. Er zijn niet veel goudhanen
die nog verder Zuidwaarts vliegen en naar Noord- Afrika
gaan. Enkele terugmeldingen zijn bekend uit Tunesië en
ook een paar uit Marokko. (3) Tijdens de trekperiode
hebben weersomstandigheden grote invloed op de trekrichting van Goudhanen.

Goudhaan Coatsi type
1 november 2015,Westenschouwen (foto Cor Oskam)
tal vogels een afwijkend kleed hadden. Ze vertoonden
meer grijs op de kop en de mantel. Verder was de mantel
groener en meer contrastvol. De buik lichter en minder
buff. Ook in Engeland zijn een paar vogels gefotografeerd
die erg opvielen in kleed. Op Westenschouwen zagen we
ook een aantal vogels met opvallend meer grijs in de nek
en op hun mantel. Deze grijsnekken passen op de ondersoort Regulus. R. Coatsi. Deze vogels komen uit centraal
Siberië. Het zou zo maar kunnen dat deze vogels, die meer
oostelijk broeden, meegewaaid zijn richting West- Europa.
Voor de ondersoorten Regulus R. tristis en Regulus R.
Japponensis is het vanwege hun geografische afkomst,
Centraal en Oost Azie veel minder aannemelijk dat ze
hier tijdens de najaarstrek terechtkomen. Regulus R. tristis trekt Zuidwaarts naar Turkmenistan en Afghanistan.
De meest oostelijke Aziatische ondersoort Japponensis
trekt naar Korea, Oost China en Taiwan (3)

6-10-2015 Door hoge drukgebied in Scandinavië ontstaat
een sterke stroming vanuit Oost-Europa (bron weeronline)
Vogels van 5 tot 6 gram zijn windgevoelig en het kan dus
zo zijn dat meer noordoostelijke en oostelijke populaties
door aanhoudende oostelijke stromingen in plaats van
zuidelijk eerst westelijk gestuwd worden. Dit verklaart
dan ook gelijk de aantallen die we in het najaar hebben
gevangen. Een geringde goudhaan bleek uit Matsula, Estland te komen. Een door ons geringde goudhaan in de
eerste dagen van oktober werd kort daarna terug gemeld
uit Kent, Engeland. Een andere goudhaan vloog binnen 5
dagen naar de baai van de Somme in Frankrijk. Hemelsbreed 217 km.
Tijdens de vangsten in oktober viel het op dat een aan-

Grafiek 3 vleugellengte van goudhanen gedurende de doortrek in 2015
Van 1639 goudhanen werd de vleugelmaat gemeten. De
lengten varieerden van 49 tot 61 mm. Dat is niets nieuws.
Zoveel is wel bekend van goudhanen. Gedurende de
doortrek werd wel een kleine verandering in de lengte
van de vleugel zichtbaar. Dus later is het najaar werden de
vleugellengtes van deze kleine zangertjes iets langer. Zowel bij de vrouwtjes (n= 653) als bij mannetjes (n =986)

Goudhaan continentale type
26 oktober 2015 (Foto Adri Joosse)
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Westenschouwen

vervolg

is dit in de grafiek 3 zichtbaar gemaakt. Dat scheelt voor
beide sexen iets meer dan 1 %. Als het oostelijke broedende goudhanen zijn dan hebben ze inderdaad iets langere vleugels. Het gewicht varieerde van 4,9 gram bij vet
0 tot 7,2 gram bij vet 5 bij vleugellengte van 54 mm. Dat
betekent dat goudhanen 35 % in lichaamsgewicht kunnen
verschillen. In de ochtend werden doorgaans vetgehaltes
van 1 en 2 volgens Bussee genoteerd in de namiddag en

vroege avond was dat, na een aantal uren druk foerageren,
doorgaans duidelijk hoger. We noteerden dan vaker 4
of 5
1) Winkelman J. E. et al. 1975, Herkomst en trek van het
goudhaantje op Schiermonnikoog, Vogeljaar 1977
2) Hagemeijer Ward J.M. et al. 1997, The EBCC Atlas of
European breeding birds
3) Del Hayo, J. et al. 2006, HBW. Volume 11 n

Drie goudhanen met verschillende gradaties grijs in de nek
en op de mantel. (Foto Cor Oskam)

Regulus r. Coatsi, Altai, Kazachstan 25-01-2015
(Foto K. Alexandre)

Certificeringprogramma
In het kader van het certificeringsprogramma hebben
meerdere ringers van VRS Nebularia weer voldaan aan
hun bijscholingsplicht. Zo is Marcel Schildwacht op 28
augustus bij een zangvogel-certificering geweest in Budel.
Erik Kleyheeg op 25 juli op een bijeenkomst in de Ooyse
Graaf . Ook bij deze bijeenkomst stonden zangvogels centraal. Morrison Pot kreeg een speciale behandeling en
kon in Castricum een bijscholing volgen en Cor Oskam
is op 11 april naar de bijeenkomst van STONE in Culemborg gegaan om daar bijgeschoold te worden op het terrein van steenuilen.
In samenwerking met het Vogeltrekstation en de ringersvereniging was er op zaterdag 10 oktober op ons ringstation in Westenschouwen ook een certificering bijeenkomst
met als specifiek thema schedelverbening. De gebroeders
van Ree konden de in totaal zeven deelnemers bijpraten
en aangeven hoe het verbeningsproces verloopt, en belangrijker hoe je daar op de juiste manier naar moet kijken. Adri en Ralf Joosse konden mooi aansluiten bij deze
VRS NEBULARIA
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certificering. Hennie en Jennifer zorgden samen met Frits
en Hennie R. voor de aanvoer van vogels. Er waren aardig
wat soorten maar de aantallen vielen wat tegen. De dag
verliep naar ieders tevredenheid. n

Ringers-instructie uit de vorige eeuw (Foto VT)
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Top 20 VRS Nebularia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Vink
Graspieper
Spreeuw
Fitis
Goudhaan
Roodborst
Zwartkop
Boerenzwaluw
Pimpelmees
Merel
Tjiftjaf
Koolmees
Heggenmus
Keep
Kleine karekiet
Zanglijster
Koperwiek
Ringmus
Sijs
Kneu

21.061
17.792
12.069
12.023
11.928
11.272
10.794
9.160
8.785
7.273
6.769
6.656
6.156
5.734
5.129
4.524
4.395
4.150
4.107
3.745

ondanks slecht jaar nog steeds soeverein aan kop
waar zijn ze gebleven
volgend jaar gemakkelijk ingehaald door fitis
kan stijgen maar …. wat doen de goudhanen in 2016
door invasiejaar van 7 naar 5
stabiele subtopper
nacompetitie om eventueel Europa in te gaan !!
in 2016 naar plaats 9
zal in de komende jaren zeker gaan stijgen
stevige middenmoter
concurrenten boven en onder
kan volgend jaar helemaal anders zijn
beetje de rem er op
volgend jaar waarschijnlijk ingehaald door de kleine karekiet
er liggen veel mogelijkheden voor deze soort in de komende jaren
Oost en West bij elkaar dan is de koperwiek de sigaar
er liggen heus wel kansen
kan alleen maar zakken
in ‘n sijzenjaar is een sprong naar boven zo gemaakt
zit gevaarlijk in de degradatiezone

Vinkershutverwarming……….
We hebben al heel lang in de vinkershut een gasfles staan
met een 1-pits gasstelletje en een gaskacheltje, een gevalletje van ruwweg 40 x 40 x 30 cm. Beide al jaren niet
meer gebruikt. Zo op het oog was alles nog gebruiksklaar
aangesloten. Nu was het in oktober 2015 een paar dagen
flink koud, zo tegen nachtvorst aan.
We stonden ’s morgens dan ook kleumend en blauwbekkend in de vinkershut. Er was weinig te vangen, dus ook
vang- en ringactiviteiten stonden op een laag pitje. Anders
had dat ons nog een beetje warm kunnen houden.
“We hebben hier toch nog een kacheltje staan”, zo merkte
iemand op.
“Ja, dat is waar ook, maar zit er nog wel gas in die fles?”
“Dat kunnen we nagaan door het gasstelletje te proberen.”
Zo gezegd, zo gedaan. Maar helaas, de kraan op dat gaspitje zat muurvast. Dan maar de kachel proberen. Die werd
uit het hoekje gehaald en boven op een bank gezet. Voor
de zekerheid. Je weet maar nooit. Het geval was roestig en
zat vol stof, spinnenwebben en resten van zaden.
Kraan op de fles open en de kraan op de kachel open.
“Ruik jij gas?”
“Misschien een heel klein beetje.”
Dus maar proberen. De aansteker erbij en
VRS NEBULARIA

Geen gas maar ‘veilige’stroom... (Foto Frits Vuyk)
…WHOESJ….,
een bal vuur met een diameter van een ¾ meter. Gelukkig
te kortdurend om de hele zaak in vuur en vlam te zetten.
De kachel begon aan alle kanten vlammen uit te slaan,
terwijl ook op de aanvoerslang hier en daar kleine vlammetjes dansten.
Razendsnel werd de kraan op de fles dichtgedraaid, zodat
de vlammen binnen een paar seconden gedoofd waren.
Schade: licht geschroeide wenkbrauwen en een onthaarde
hand.
Commentaar van één van de aanwezigen: het is hier wel
een graadje warmer geworden.
Moraal van dit verhaal: ontdoe eerst een kacheltje grondig
van stof, spinrag en ander vuil en gebruik vooral geen 40
jaar oude gasslangen! n
31

JAARVERSLAG 2015

Terugmeldingen VRS Nebularia
Ook In 2015 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.

Krimpenerwaard
Gierzwaluw, geringd op 19 juni 2013 als nestjong bij de
gierzwaluwkolonie van Leen van Ree langs de Lekdijk nabij Lekkerkerk. De vogel werd op 17 juni 2015 door iemand uit het water gevist nabij Oud-Beijerland. Was zeer
waarschijnlijk tegen een object gevlogen. De vogel werd
droog geföhnd en naar Vogelklas Karel Schot gebracht
waar hij helaas dezelfde dag is overleden.
Kerkuil, geringd als pull op 2 september 2014, op 2 juni
2015 in een nestkast aangetroffen te Zeewolde op een
afstand van 57 kilometer. Het bleek een mannetje
Kerkuil, geringd als man na 1KJ op 7 juni 2011 in Bergambacht, werd op 3 juni 2015 gecontroleerd in een nestkast in Stolwijk. Na bijna 4 jaar op 2 km afstand van de
ringplaats.
Steenuil, geringd als pull op 25 juni 2010 in Vlist werd
op 17 mei 2015 gefotografeerd, waardoor de ring kon
worden afgelezen, op een boerderij nabij Lekkerkerk. Dat
is 11 km van de geboorte plek Bijzonder dat het ging om
een van de drie aanwezige adulte uiltjes die daar bijeen

Project Doove Gat
De door ons geringde en elders teruggevangen vogels:
Eerst 10 rietzangers, eigenlijk wel te verwachten met zoveel geringde rietzangers van het Doove Gat. Ze worden
bijna allemaal teruggemeld uit België. ( Zie verslag Doove
Gat)
Rietzanger, geringd als 1kj op 14 juli 2015, teruggevangen op 7 augustus 2015 in Frankrijk aan de oever van de
Loire bij St.Nazaire.
Rietzanger, geringd als 1kj op 14 juli 2015, teruggevangen op 24 juli 2015 bij Mechelen, België.
Een vroege
trekker.
Rietzanger, geringd als 1kj op 18 augustus 2015, teruggevangen op 22 augustus 2015 te Kluisbergen, OostVlaanderen, België.
Rietzanger, geringd als 1kj op 18 juli 2015, teruggevangen op 12 augustus 2015 bij Antwerpen.
Rietzanger, geringd als 1kj op 19 juli 2014, teruggevangen op 7 augustus 2015 bij Antwerpen.
Rietzanger, geringd als 1kj op 31 juli 2014, teruggevangen op13 augustus 2014 in de buurt van Kortrijk, precies
op de grens tussen Vlaanderen en Wallonië in België
Rietzanger, geringd als 1kj op 19 juli 2014, teruggevangen op 24 juli 2014 bij Diksmuide in West-Vlaanderen,
België. Ook een vroege trekker.
Rietzanger, geringd als 1kj op 27 augustus 2012, teruggevangen op 13 augustus 2014 bij Mechelen, België.
Rietzanger, geringd als 1kj op 21 augustus 2014, teruggevangen op 25 augustus 2014 te Antwerpen.

Cor en Erik op steenuilcontrole (Foto Rob Kempkers)
VRS NEBULARIA

waren. Mogelijk ging het over 2 vrouwtjes en een
mannetje.
Steenuil, geringd in Vlist als nestjong op 12 juni 2013
werd op 22 april 2015 dood gevonden in Reeuwijk op 6
km afstand van het nest.
Steenuil, gering als pull in Vlist op 29 mei 2014. Deze
vogel werd op 4 mei 2015 broedend aangetroffen op 4
eieren in een nestkast aan de ringdijk in Reeuwijk aangetroffen. Op 10 km afstand van de plek waar ze geringd is.
Steenuil, geringd op 3 juni 2012 in Haastrecht als volwassen vrouw. De vogel was broedend aanwezig in een nestkast. Op 16 mei 2015 gecontroleerd in dezelfde nestkast.
De vogel had op dat moment vier jongen.
Steenuil, geringd op 12 juni 2014 in Vlist als een van de
vier pullen. De vogel werd gecontroleerd in Schoonhoven
als vrouw op 7 juli 2015. Bij controle zat de vogel alleen
in een nestkast. Er was een dicht groeiende broedvlek te
zien.
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Rietzanger, geringd als 1kj op 29 juli 2014, teruggevangen op 10 augustus 2014 te Kluisbergen, Oost-Vlaanderen, België.
Dan 3 kleine karekieten, ook alle drie teruggemeld uit
België.
Kleine karekiet, geringd als volgroeid op 19 juli 2015,
teruggevangen op 31 juli 2015 te Mechelen, halverwege
Antwerpen en Brussel.
Kleine karekiet, geringd als 1kj op 6 augustus 2015, teruggevangen op 21 augustus 2015 te Antwerpen.
Kleine karekiet, geringd als 1kj op 21 augustus 2014,
teruggevangen op 1 september 2015 bij Antwerpen.
Bosrietzanger, geringd als 1kj op 6 september 2015, teruggevangen op 12 september 2015 te Hechtel-Eksel, dat
ligt in Belgisch Limburg in de buurt van Genk. Deze bosrietzanger volgt een zuidoostelijke koers, misschien gaat
deze vogel wat oostelijk de Middellandse Zee oversteken,
b.v. via Italië of nog oostelijker, niet ongewoon voor bosrietzangers.
Nu de elders geringde en door ons teruggevangen vogels:
Rietzanger, geringd als 1kj op 21 augustus 2014 aan de
Loire in Frankrijk bij St.Nazaire, teruggevangen op 20 augustus 2015.
Kleine karekiet, geringd als volgroeid op 26 augustus
2013 bij Antwerpen, teruggevangen op 11 augustus 2015.
Geringd op de herfsttrek in België, maar het Doove Gat
behoeft zijn broedgebied niet te zijn. Hij kan al uit noordelijker streken komen.
Kleine karekiet, geringd als 1kj op 12 augustus 2014 te
Zammel, België, dat is ca.20 Km zuidoost van Antwerpen,
teruggevangen op 2 juli 2015.
CES project, Stolwijkse Boezem
Elders geringd en door ons op de CES locatie teruggevangen:
Zwartkop, geringd als man na 1kj op 28 september 2014
bij Calais in Frankrijk, op 19 april 2015 teruggevangen.
Kleine karekiet, geringd als 1kj op 14 augustus 2013 te
Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België, teruggevangen op 14
juli 2014.

Vinkenbaan Westenschouwen
Eerst weer de door ons op de vinkenbaan geringde vogels, die elders teruggemeld zijn.
Kleine karekiet, geringd als 1kj op 15 augustus 2015,
teruggevangen op 24 augustus 2015 te Bambrugge, België,
dat ligt in Henegouwen dichtbij de Franse grens.
Kleine karekiet, geringd als 1kj op 29 augustus 2013,
teruggevangen op 8 augustus 2014 te Pepingen, dat ligt
VRS NEBULARIA
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een paar Km zuidwest van Brussel.
Kleine karekiet, geringd als 1kj op 13 augustus 2014, teruggevangen op 15 augustus 2014 bij Diksmuide in WestVlaanderen, België. Een karekiet met veel haast.
Kleine karekiet, geringd als 1kj op 21 augustus 2013, teruggevangen op21 september 2013 bij Beja, Portugal, dat
is in het zuiden van het land aan de oceaankust.
Zwartkop, geringd als man 1kj op 26 september 2015
en teruggevangen op 2 en 8 oktober 2015 bij Duinkerken.
De vogel bleef daar dus enkele dagen hangen en was misschien van plan om naar Engeland over te steken om daar
te overwinteren.
Zwartkop, geringd als 1kj op 7 september 2013, teruggevangen op 23 september 2013 bij Aalst, Oost-Vlaanderen,
België. Deze zwartkop wilde waarschijnlijk niet in Engeland overwinteren, gezien de zuidoostelijke koers.
Zwartkop, geringd als man 1kj op 21 september 2014,
teruggevangen op 5 oktober 2014 bij Nantes, Frankrik.
Deze wilde vermoedelijk ook niet in Engeland overwinteren, want hij is de oversteekplaats al gepasseerd. Maar je
weet het nooit bij zwartkoppen.
Pimpelmees, geringd als man 1kj op 18 oktober 2015,
teruggevangen op 2 november 2015 op de vinkenbaan te
Meijendel, 65 Km noordelijker. Deze pimpelmees slaat dus
eigenlijk de verkeerde richting in.
Goudhaan, geringd als man 1kj op1 oktober 2015 om
11.30 uur, teruggevangen in Engeland, Kent, aan de kust
tussen Dover en Margate op 1 oktober 2015 om 8.10 uur.

Goudhanen in de kist (Foto Nancy Tarum)
Dit zou een heel leuke terugmelding zijn ware het niet
dat de ring ca. 3 uur na de terugvangst werd aangelegd!
Ergens is een fout gemaakt, misschien heeft de Engelse
ringer zich in de datum vergist. Een goudhaan kan best
wat afzakken naar Calais, daar ergens oversteken en dan
niet ver van Dover gevangen worden. Maar dat duurt dan
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toch wel een paar dagen. Hemelsbreed is het een slordige
400 Km van de ringplaats.Als hij rechtstreeks van Zeeland
naar Kent zou vliegen, duurt dat dan altijd nog minstens
10 uur, aangenomen dat een goudhaan ca. 40 Km per uur
kan afleggen.
Goudhaan, geringd als man 1kj op 15 oktober 2014, teruggevangen op 27 oktober 2014 bij Genk, Belgisch Limburg. Deze goudhaan gaat zuidoostwaarts, in tegenstelling
met wat we kunnen concluderen uit de schaarse terugmeldingen. Die suggereren, dat ze in oktober/november
allemaal hun zuidwestelijke koers voortzetten.
Vink, geringd als man na1kj op 29 oktober 2011, gepakt
door een kat op 20 juni 2015 bij Bergen, Noorwegen. Na
een jaar of 7 geëindigd als kattenvoer in zijn broedgebied.
Vink, geringd als man na1kj op 2 november 2013, op 29
maart 2014 doodgevlogen tegen ruit aan de Engelse kust
bij Harwich in Sussex. Overwinterde in Engeland.
Gekraagde roodstaart, geringd als vrouw 1kj op 4 oktober 2014, teruggevangen op 15 mei 2015 bij Frederikshaven in het noorden van Denemarken. Gezien de datum
kan dit heel goed haar broedgebied zijn.
Zanglijster, geringd als 1kj op 5 oktober 2014, op 15
februari 2015 geschoten bij Nisa, dat is halverwege Portugal dichtbij de Spaanse grens. Men schiet dus nog steeds
zanglijsters in Portugal.
Roodborst, geringd als 1kj op 11 september 2009, op
23 juli 2014 dood als verkeersslachtoffer in Noorwegen,
ca.100 Km zuidwest van Oslo.
Koolmees, geringd als man 1kj op 12 oktober 2008, teruggevangen op 6 en 23 december 2008 bij St.Laurens,
Oost-Vlaanderen, België. Het lijkt erop, dat iemand een
kast of een lade heeft opgeruimd!
Merel, geringd als man 1kj op 12 november 2013, teruggevangen op 1 november 2014 op Vlieland.
Tjiftjaf, geringd als 1kj op 4 oktober 2013, teruggevangen
op 28 september 2014 te Anzegem, bij Kortrijk, België.

Krimpenerwaard en omgeving
De door ons geringde vogels:
Alweer 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, daarna levend teruggemeld op 11 januari 2013 bij Alcázar de San Juan, Ciudad
Real, Castilla-La Mancha in Spanje ten zuiden van Madrid,
waar deze ooievaar ook op 18 oktober 2013 en 17 december 2013 waargenomen werd en nu weer teuggemeld
wordt uit Duitsland ten noorden van Berlijn dicht bij de
Poolse grens op 22 juli 2015, 11 jaar oud. Bij de terugmelding is heel tragisch nog vermeld, dat de partner van deze
ooievaar kortgeleden dodelijk verongelukt was.
Dat zijn 6 feiten uit dit ooievaarsleven. We zien dat deze
vogel schijnt te broeden in Noord-Duitsland en te overwinteren in Spanje. Op zich niet zo opzienbarend voor
een ooievaar. We zien uit naar de volgende meldingen.
Visdief, geringd als pull op het Rivium op 15 juni 2004, de
ring werd afgelezen met de telescoop op 30 april 2015 te
Barendrecht. Deze visdief is al weer 11 jaar oud.
Visdief, geringd als pull op het Rivium op 19 juni 2006, teruggevangen op 30 augustus 2014 op De Kreupel, een eilandje in het IJsselmeer voor de kust van Noord-Holland
bij Medemblik. Deze is 8 jaar oud.

Nu de elders geringde en door ons op de vinkenbaan teruggevangen vogels:
Een tweetal zwarte mezen, beide geringd als 1kj op de
vinkenbaan Meijendel op 24 oktober 2015, beide door
ons teruggevangen op 25 oktober 2015, de volgende dag
dus. Over die 67 Km hebben ze niet lang getreuzeld.
Kleine karekiet, geringd als 1kj op 27 augustus 2014 aan
het Vättermeer in het zuiden van Zweden, teruggevangen
op 3 augustus 2015. Een Zweedse ring bij deze soort is
betrekkelijk zeldzaam. Ze broeden niet veel noordelijker
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dan Zuid Zweden, behalve in kleine aantallen langs de
Oostzeekust. Daar gaan ze tot het uiterste topje van de
Botnische Golf.
Zwartkop, geringd als man 1kj op 24 september 2014 bij
Calais, Frankrijk, teruggevangen op 20 juli 2015.
Nachtegaal, geringd als 1kj op de vinkenbaan te Castricum op 4 augustus 2015, teruggevangen op 12 augustus
2015. We krijgen niet vaak noordelijke nachtegalen op de
vinkenbaan, die schijnen een zuidelijker tot zuidoostelijker
koers te hebben.
Goudhaan, geringd als na1kj op 18 oktober 2013 bij Hull
aan de Engelse oostkust, teruggevangen op 20 oktober
2014 als man na1kj.
Goudhaan, geringd als man 1kj op 31 oktober 2014 op
Vlieland, teruggevangen op 8 november 2014.
Roodborst, geringd als 1kj op 19 oktober 2013 aan de
Engelse zuidkust niet ver van Dover, teruggevangen op 28
oktober 2014.
Roodborst, geringd als 1kj op 29 september 2014 bij
Kopenhagen, Denemarken, teruggevangen op 19 oktober
2014.
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De elders geringde en door ons teruggemelde vogel:
Zwarte stern, geringd als 1kj op 29 mei 2012 op De
Kreupel op 29 mei 2015 werden de resten gevonden in
een steenuilenkast bij Vlist.

Vlieland
Door ons geringd en elders teruggevangen:
Kleine karekiet, geringd als 1kj op 25 augustus 2014,
teruggevangen op 9 augustus 2015 te Grembergen, OostVlaanderen, België.
Blauwborst, geringd als man 1kj op 26 augustus 2014,
teruggevangen op 11 oktober 2015 aan de kust bij Tarragona, dat is 100 Km ten zuiden van Barcelona. Wilde deze
blauwborst oversteken naar Afrika?

herfsttrek op Vlieland teruggevangen. Waar het broedgebied van deze vogel precies ligt, blijft onbekend. De afstand tot de ringplaats bedraagt bijna 2000 Km.
Daarnaast wachten we nog op de gegevens van vele andere terugvangsten, waaronder een in Estland geringde
goudhaan, waarschijnlijk enkele dagen/weken vóór het terugvangen. n

Elders geringd en door ons teruggevangen:
Rietzanger, geringd als 1kj op 6 oktober 2013 in het
zuiden van Portugal, teruggevangen op 25 augustus 2014.
Deze rietzanger was dus in 2013 op de herfsttrek in Portugal geringd, in het voorjaar van 2014 naar het noor- Spreeuwen op en boven het ‘verre net’ (Foto Nancy Tarum)
den gevlogen om zich voort te planten en op z’n tweede

Jonge groene specht (Foto Hennie van Buren)
Paapje (Foto Cor Oskam)

Goudhanen in het mistnet (Foto Adri Joosse)
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Waterral (Foto Gert van der Gaag)
35

JAARVERSLAG 2015

Overzicht geringde vogels VRS Nebularia 2015
CODE
1670
2600
2690
3040
4070
4080
4240
4930
5190
5290
5530
5540
5560
5820
5920
6840
7350
7570
7670
7950
8310
8480
8560
8760
9740
9760
9920
10090
10110
10170
10190
10200
10660
10840
10990
11040
11060
11210
11220
11370
11390
11870
11980
12000
12001
12002

SOORT
Brandgans
Bruine Kiekendief
Sperwer
Torenvalk
Waterral
Porseleinhoen
Waterhoen
Kievit
Watersnip
Houtsnip
Witgat
Bosruiter
Oeverloper
Kokmeeuw
Zilvermeeuw
Turkse Tortel
Kerkuil
Steenuil
Ransuil
Gierzwaluw
IJsvogel
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
Merel
Kramsvogel
Zanglijster
Oostelijke Zanglijster
Westelijke Zanglijster
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AANTAL
1
3
4
7
98
1
17
4
19
1
9
2
12
1
2
2
8
19
1
18
2
4
3
10
2
19
19
11
43
6
142
4
111
171
629
51
24
4
34
8
13
237
6
55
34
50

CODE
12010
12020
12200
12360
12380
12420
12430
12500
12510
12590
12740
12750
12760
12770
13000
13110
13113
13114
13120
13140
13150
13350
13490
14370
14420
14610
14620
14640
14870
15390
15490
15600
15820
15910
15980
16360
16380
16490
16530
16540
16600
16634
17100
18570
18660
18770
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SOORT
Koperwiek
Grote Lijster
Cetti's Zanger
Sprinkhaanzanger
Snor
Waterrietzanger
Rietzanger
Bosrietzanger
Kleine Karekiet
Spotvogel
Braamsluiper
Grasmus
Tuinfluiter
Zwartkop
Bladkoning
Tjiftjaf
Siberische tjiftjaf
Scandinavische Tjiftjaf
Fitis
Goudhaan
Vuurgoudhaan
Grauwe Vliegenvanger
Bonte Vliegenvanger
Staartmees
Matkop
Zwarte Mees
Pimpelmees
Koolmees
Boomkruiper
Gaai
Ekster
Kauw
Spreeuw
Huismus
Ringmus
Vink
Keep
Groenling
Putter
Sijs
Kneu
Kleine Barmsijs
Goudvink
Geelgors
Ortolaan
Rietgors
TOTAAL

AANTAL
38
1
4
89
14
1
401
96
697
36
31
119
169
748
5
368
1
1
231
2345
208
6
12
217
1
126
498
306
33
2
1
4
104
49
7
106
7
20
17
1
43
1
23
2
2
46
9165
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