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Afgelopen jaar hadden meerdere medewerkers binnen 

VRS Nebularia het niet echt gemakkelijk. Een aantal werd 

jammerlijk geconfronteerd met serieuze fysieke proble-

men. Zelfs zo dat intensieve medische behandeling en 

controle nodig was. We hopen maar dat hun gezondheids-

conditie voorlopig goed blijft zodat ze in  het volgend jaar 

weer deel kunnen nemen aan wat hun dierbaar is, en dus 

ook  meewerken aan vogelonderzoek binnen VRS. Nebu-

laria.

De bezetting op Westenschouwen gaat langzamerhand 

echt zorgen baren. Het blijkt, en niet alleen door boven-

staande reden, steeds lastiger om een bezetting op de da-

gen midden in het vogeltrekseizoen rond te krijgen. Met 

alle  respect gaat vergrijzing daar een duidelijke rol in spe-

len. Er  zijn wel een paar lichtpuntjes maar we moeten 

nog harder op zoek naar enthousiaste assistenten of naar 

een andere indeling in de drukste periode van het seizoen. 

Het is echt zonde dat er zoveel dagen onbenut zijn ge-

bleven terwijl de vogels langs je oren vliegen. Verder had 

de late start in het vangseizoen op Westenschouwen ook 

duidelijk zijn impact op de totaal aantallen.

Leen van Ree kon het, in tegenstelling tot broer Ton,  toch 

niet laten om nog een keer naar Vlieland af te reizen. Op 

zijn geliefde plekje rond de 1ste Kroonpolder wilde hij 

nog graag 14 dagen met inloopkooien vangen. Het liep 

helaas uit op een teleurstelling. Er was geen water te be-

kennen en dan heb je geen slikrandjes en wordt het met 

deze kooien een lastig verhaal.

Zoals u waarschijnlijk weet dragen en ondersteunen we 

binnen Stichting VRS Nebularia meerdere onderzoeks-

projecten. In dit jaarverslag kunt u  weer een aantal bij-

dragen vinden van deze projecten zoals die in de Krimpe-

nerwaard uitgevoerd worden. Marcel Schildwacht maakte 

een bijdrage over het langlopende CES project in Goude-

rak. Erik Kleyheeg en Cor Oskam geven u een impres-

sie van de onderzoeksresultaten in het Doove  Gat en 

de Hooge Boezen achter Haastrecht. Verder kunt u lezen 

over verschuivingen in uilenpopulaties. Dat laatste in sa-

menwerking met de uilenwerkgroep van de Natuur en 

Vogelwerkgroep “de Krimpenerwaard”.

Binnen de ringgroep komt er nu een discussie los over hoe 

belangrijk het is de Cultuurhistorische waarden van een 

traditionele vinkenbaan zoals die van Westenschouwen te 

bewaren.  Het aanhouden van “stalvogels” die als lokkers 

gebruikt worden is daar een van. Het overwinteren van 

deze vogels is niet altijd even makkelijk. Er heeft inmiddels 

al een selectie plaatsgevonden. Een daarvan is  dat  vogels 

die ook met geluid gevangen kunnen worden al bijna niet 

meer aangehouden worden. Er komt een andere kijk op 

dierenwelzijn. Het is niet echt een gemakkelijk vraagstuk 

voor een ringer en dat hoeft ook niet, maar we moeten 

het niet uit de weg te gaan.            

Ook afgelopen jaar waren er weer een aantal dagen 

waarop we de baan openstelden voor relaties. Ze krijgen 

dan een inkijkje over hoe het er op vogelringstation aan 

toe gaat. Op 24 september kwamen er 7 leden van de 

Natuur en Vogelwerkgroep uit de Krimpenerwaard. Het 

was geweldig mooi weer en er waren genoeg vogels. De 

diversiteit aan vogels was genoeg om verschillen in kleed 

tussen vogels die veel op elkaar lijken eens goed duidelijk 

te kunnen laten zien. Dat was voor  enkele mensen ver-

helderend en leerzaam.  

Alle vogelgegevens invoeren in een datasysteem GRIEL is 

aardig wat werk. Het programma wordt met de jaren ech-

ter steeds gebruiksvriendelijker. Er is tegenwoordig ook 

een mogelijkheid om in te voeren via een Bulk-methode. 

Van de voorzitter
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Marcel Schildwacht heeft dit voor een groot deel op zich 

genomen. De hulp die hij daarbij heeft gekregen van Wim 

Eversdijk was zeer welkom. Wij danken hem daarvoor. 

Omdat alles zijn onderhoud nodig heeft zijn we, na jaren 

gereserveerdheid, bezig stappen te maken om de woon-

ruimte op te knappen. Dat is echt nodig. We praten over, 

asbest sanering, isolatie van de wanden vervanging, elek-

trische bedrading vernieuwen en wegwerken, etc, etc. De 

plannen waren er al en zijn inmiddels concreet. Je komt 

uiteindelijk uit op :  wat kost dat allemaal !!!  Bij een arm-

lastige stichting is dat geen dingetje maar een ding. Kosten 

van baanonderhoud, aanschaf van netten en ringen gaan 

namelijk ook gewoon door. Marcel Schildwacht heeft de 

kar getrokken wat betreft initiatief nemen om geld te ge-

nereren. Ik ben blij en ook een beetje trots dat het hem 

is gelukt om een sluitende begroting te maken.  Stichting 

Vogeltrek, Rabobank Schouwen-Duiveland, Van Rijn ser-

vice in Reeuwijk, Bureau Schildwacht, Rabobank Krimpe-

nerwaard en alle overige donateurs hierbij zeer bedankt. 

We kunnen de plannen nu gaan uitvoeren en daar zijn we 

heel erg blij mee.

Verder rest mij het team van SBB Schouwen en het Zuid-

Hollands Landschap te bedanken voor de plezierige sa-

menwerking. Weet dat er voor jullie altijd gelegenheid is 

om langs te komen. Al was het bij een van onze projecten 

of anders op het ringstation Westenschouwen. We ver-

tellen er graag over. Maak dan eerst even een afspraak 

en misschien zien we elkaar daarna. Ook de assistenten 

bij het project Doove Gat in Haastrecht verdienen hier 

vermeld te worden. Arie Dorsman, Rob van Straaten, Ro-

bert Timmers, Mark Kleyheeg en Harm Blom.  Bedankt 

allemaal. n

Cor Oskam                                                                                                                         

 Voorzitter stichting VRS Nebularia
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Weidevogelverslag 2016
Afgelopen seizoen begon voorspoedig. We vonden heel 

veel nesten, vooral kieviten in het maisland. Ook de 

grutto’s lieten ons niet in de steek, ze komen wel steeds 

dichter bij huis. Waar ze vroeger over de wetering hun 

nesten hadden, komen ze de laatste jaren meer tussen 

de Wetering en de Tiendweg. Er zijn een paar percelen 

die onze boeren elk jaar langer laten staan, vanwege de 

vele weidevogels. De vogels maken hier dankbaar gebruik 

van, het wemelde van de tureluurs, grutto’s en kieviten. 

We zagen heel veel alarmerende vogels, maar we hebben 

waarschijnlijk lang niet alle nesten gevonden. We hadden 

dit jaar erg veel last van kraaien, dus zijn we sommige 

momenten bewust het land niet in gegaan om te zoeken. 

Bij boer de Vos hadden we in polder Schuwacht 56 nesten, 

waar van 40 kieviten en bij boer de Vries hadden we 18 

nesten. We hadden relatief veel scholeksters voor ons ge-

bied op soms wel hele mooie plekjes. We hebben nog een 

pull van een kievit van een ring kunnen voorzien.

Helaas hebben we vooral in het tweede deel van het sei-

zoen weinig pullen gezien, ondanks dat de boeren rede-

lijk gevarieerd weiland hadden qua hoogte en maaibeleid. 

Ook hadden ze op diverse percelen ruige mest gestrooid. 

Al met al was het voor ons een mooi weidevogel seizoen 

met veel nesten, veel alarmerende vogels en natuurlijk 

ook een prima samenwerking met de boeren. n

Uilen in de Krimpenerwaard
In de Krimpenerwaard vindt momenteel een duidelijke 

verschuiving plaats in de verschillende populaties uilen. 

Het gaat met de steenuil niet goed. Ondanks alle inspan-

ningen van de regionale uilenwerkgroep, met veel aan-

dacht voor erfvogels, het plaatsen van extra kasten waar 

steenuilen eventueel kunnen schuilen in de nabijheid van 

hun nestkasten, wil het tij maar niet keren. In tegensteling 

tot het oostelijk deel van Nederland zet de daling in het 

aantal broedgevallen in de toch al zo kwetsbare restpo-

pulatie in het veenweidegebied gewoon door. Het aantal 

blijft nu duidelijk onder de tien en er komen geen nieuwe 

locaties bij. In 2016 konden 10 pullen geringd worden. Er 

waren zes terugmeldingen. Vier bekende adulte vogels 

werden gecontroleerd in de nestkast bij reguliere contro-

les. Twee pullen werden na 1,5 maand dood aangetroffen 

onder de nestboom wat het aantal uitgevlogen jongen op 

8 brengt. Een voedselconcurrent zoals de bosuil, speci-

fiek in de Krimpenerwaard, zitten de steenuilen flink in 

de weg. De populatie bosuilen bestaat momenteel uit on-

geveer 50 paar. (mededeling Jaap Graveland, Natuur en 

vogelwerkgroep Krimpenerwaard )  Je zou het zo graag 

anders willen zien, 50 paar steenuilen en 10 paar bosuilen. 

Voor het tweede opeenvolgende jaar werden op een lo-

catie in Vlist wederom bijzondere prooiresten gevonden 

in een steenuilenkast. In 2015 hebben we het broedge-

val met interesse gevolgd en onze bevindingen op papier 

gezet. (Kleyheeg E. & Oskam C.G.A  2016, verrassende 

prooikeuze van een steenuilenpaar in Zuid-Holland, Li-

mosa 89, blz. 120-123 )  In 2016 vonden we ook weer 

zwarte sterns als prooirest in de nestkast. Zelfs nog meer 

dan het jaar daarvoor. In de vroege fase van het broed-

geval vier zwarte sterns en een oeverloper. Later in het 

seizoen kon Erik Kleyheeg uit de resten van prooien, in de 

pas verlaten nestkast, die zeer nat geworden was door de 

vele regenbuien, nog eens vijf zwarte sterns samenstellen 

en het totaal  op negen brengen. 

De kerkuil deed het echter goed. Door de groeien van 

de gehele Nederlandse populatie worden ook de laat-

ste stukjes in het Groene Hart gevonden. Mede door de 

inspanningen van de regionale werkgroep werden oude 

nestkasten geïnventariseerd, nieuwe kasten opgehangen 

en locaties bezocht en publiciteit gezocht om waarnemin-

gen te melden. Er waren 10 broedgevallen en er konden 

ongeveer 40 pullen geringd worden.

Dit zijn de hoogste aantallen ooit in de Krimpenerwaard 

behaald. De kerkuil heeft dus duidelijk minder last van de 

aanwezigheid van bosuilen. n

Krimpenerwaard
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Visdieven kolonie golfterrein Hitland
Op het golfterrein Hitland net buiten de Krimpenerwaard 

konden we afgelopen jaar weer met hulp van een aantal 

vrijwilligers visdiefpullen geringd worden. Het was alweer 

4 jaar geleden dat we er terecht konden. Onze vrouw op 

locatie, Rianne Berger, had met haar doorzettingsvermo-

gen de condities op het eilandje, waar de vogel broeden, 

weten te verbeteren. Er stond een hekje om het eilandje 

en dat maakte een ringsessie weer mogelijk. Het is altijd 

weer een feestje om met een paar karretjes over het ter-

rein te rijden. Juist niet in golfkleding maar in ouwe rom-

mel en een petje op tegen de birdshit. Er konden in de 

korte sessie 63 visdiefpullen en 25 jonge kokmeeuwen 

geringd worden. Nu maar weer afwachten waar de terug-

meldingen vandaan komen. n

De gierzwaluwkolonie in 2016
Het aantal broedparen bedroeg dit 

jaar  8.

Er vlogen  18 jongen uit, die werden 

geringd.

Verder vallen er geen bijzonderheden 

te vermelden. n

CES seizoen 2016
Voor het zestiende opeenvolgende seizoen is er in de 

Stolwijkseboezem een CES-project uitgevoerd. De Stol-

wijkseboezem is een natuurgebied van stichting Het Zuid-

Hollands Landschap en niet toegankelijk voor publiek. Het 

gebied bestaat uit een laaggelegen voormalige boezem die 

is begroeid met bomen, struiken, riet en ruigten. Er wor-

den gedurende het onderzoek geen geluidsopnames ge-

bruikt om vogels aan te lokken binnen het CES-project. 

Wel zijn er in 2016 geluidsopnames gebruikt buiten de 

CES-perioden, om te proberen oude mannetjes Zwart-

koppen te vangen en deze te voorzien van Dataloggers.

Dataloggers zijn kleine elektronische lichtontvangers 

waarmee de lichtintensiteit wordt gemeten. Na terug-

vangst van een vogel met een datalogger, kan deze infor-

matie door middel van een computer worden uitgelezen 

en worden omgezet tot een nauwkeurige plaatsbepaling. 

Op deze manier hopen we nog meer informatie in te kun-

nen winnen over de overwinteringsgebieden van Zwart-

koppen. Vogelringstation is samen met nog vijf ringstations 

in Nederland, door het Vogeltrekstation gevraagd om aan 

dit internationale programma deel te nemen. Helaas heb-

ben we in 216 maar één exemplaar van een zender kun-

nen voorzien. 

Zoals gewoonlijk zorgen we ervoor dat onze ringlocatie 

er weer netjes bijligt en dat onze netten zijn gecontroleerd 

of indien nodig, vervangen door nieuwe netten. Tijdens 

deze proefdag, op 10 april werden er 24 vogels gevangen 

en geringd. Ook werden er nog twee extra vangsessies 

gehouden in de omgeving van de CES-locaties op 25 juni 

en 3 juli. Op deze dagen werden er respectievelijk 12 en 6 

vogels geringd en 12 en 8 vogels terug gevangen.

Voor het officiële CES-onderzoek is er geringd op de vol-

gende data: 17 en 30 april, 7, 21 en 29 mei, 4, 18 en 25 juni, 

3, 16 en 22 juli en de laatste vangdag was op 7 augustus 

Elk jaar wordt er gebruik gemaakt van 121 meter mistnet. 

Op 25 juni en 3 juli is er gebruik gemaakt van ongeveer 20 

meter extra mistnet. Deze mistnetten stonden ten zuiden 

van onze CES-opstelling, dus buiten het officiële vangge-

bied. De mistnetten worden een half uur voor zonsopgang 

op vaste locaties opgezet en uitgeschoven. Zes uur na het 

openen van de netten worden deze weer dichtgeschoven 

en opgeruimd. Op 25 juni en 3 juli zijn de mistnetten 3 

uur langer open gebleven. Echter de vogels die na de of-

ficiële CES-periode zijn gevangen, zijn niet als CES-vangst 

geregistreerd. Elk mistnet is genummerd zodat we exact 

kunnen bijhouden welke vogel uit welk mistnet wordt ge-

haald.

In 2016 zijn T. Curk (zwartkoponderzoek), K. Goudswaard, 

E. Kleyheeg, C.G.A Oskam, M. Pot, J. Vreugdenhil-Rowland 

en M. Schildwacht tijdens het CES actief geweest.
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Zorgwekkende gebiedsontwikkeling
Zeventien jaar geleden toen wij de Stolwijkse boezem 

verkende om te onderzoeken of deze geschikt was om 

een ringonderzoek te starten, bestond de boezem hoofd-

zakelijk uit open grazige delen, afgewisseld struiken zoals 

meidoorn en vlier en opgaande bomen van zwarte elzen. 

Aan de zuidzijde waren twee aanzienlijke perceeltjes met 

riet. Ook aan de noordzijde was een klein stukje met riet. 

In het midden van het onderzoeksgebied was een vlakte 

met ruigte van braamstruweel. Er was hier en daar een 

plukje struweel met braam te vinden.

In de afgelopen jaren hebben we de vegetatie in de Stol-

wijkseboezem aanzienlijk zien veranderen. Ten eerste 

wordt er minder grasland gemaaid waardoor enkele gras-

landjes veranderen in een ruigte rietgras, gras en riet, of 

zelfs veranderen in wilgenstruweel. Ongeveer 25% van 

het grasareaal uit 2002 is verruigd. Het braamstruweel 

is zodanig toegenomen, dat wij voorzien dat binnen nu 

en vijf jaar, ruim 50% van de Stolwijkseboezem ondoor-

dringbaar is door de bramen. Op plaatsen waar 10 jaar 

terug nog varens onder de zwarte elzen stonden, staat nu 

2 meter hoog braam. Deze ontwikkeling heeft natuurlijk 

gevolgen voor de vogelstand. Maar ook heeft deze ver-

ruiging ook verregaande gevolgen voor ons onderzoek. 

Krimpenerwaard vervolg
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Moesten we 10 jaar geleden de banen waar de mistnet-

ten stonden opgesteld, twee keer per jaar met een zeis 

maaien of het gras plat trappen. Nu moeten we elke week 

met een snoeischaar takken van bramen wegknippen om 

de mistnetten vrij te houden. Mogelijk dat er nog een paar 

jaar kan worden gevangen in de Stolwijkseboezem, maar 

als de verruiging van de braam in deze snelheid doorzet, 

is het misschien over een één a twee jaar onmogelijk om 

nog goed onderzoek te verrichten. 

Resultaten CES
In 2016 hebben we 411 vogels tijdens de CES geregis-

treerd. Hiervan werden er 272 van een nieuwe ring voor-

zien en werden er 139 meldingen verricht van een ge-

ringde vogel. Buiten de CES-periode om werden er 72 

vogels gevangen wat het totaal in de Stolwijkse boezem 

bracht op 483 vangsten in 2016. Nieuwe soorten waren 

een spreeuw en een braamsluiper.

In 17 jaar CES-onderzoek in de Stolwijkseboezem zijn 

er 41 soorten gevangen. In deze lange reeks van gege-

vens kunnen we leuke ontwikkelingen waarnemen. Enkele 

soorten worden toegelicht:

Grote bonte specht: jaarlijks broedt er een paartje spech-

ten in de Stolwijkse boezem. In een enkel jaar daargelaten, 

broeden ze meestal in een aantal Schietwilgen in het mid-

den van ons onderzoeksgebied.  Deze staan nabij netop-

stelling 4 en 5 waar ze dan ook meestal worden gevangen. 

In een enkel jaar worden er ook jonge vogels gevangen.

Roodborst: de roodborsten worden meestal aan de 

noordzijde van ons onderzoeksgebied gevangen, zo rond 

de netopstelling 1,2 en 3. Tot en met 2015 waren er maxi-

maal 11 vangsten per seizoen. In 2016 werden er 20 vang-

sten verricht tot aan de zuidelijkste netten toe.

Na zes jaar (2009) werden er eindelijk weer ijsvogels ge-

vangen en geringd. Op 17 april werd een paartje naast 

elkaar uit het mistnet gehaald op. Op 29 mei werd er een 

exemplaar uit het net gehaald die een halve bovensnavel 

mistte. De vogel was erg mager.

Spotvogel: de Krimpenerwaard is een goede regio voor 

spotvogels. Dit kunnen we ook terug zien tijdens het on-

derzoek in de Stolwijkse boezem. Dit seizoen werd er 

een recordaantal van 38 Spotvogels gevangen tijdens de 

CES. Naast de officiële CES werden er ook nog eens 5 

vangsten verricht wat het totaal op 43 vangsten bracht. 

Opvallend is dat er weinig terugvangsten van voorgaande 

jaren plaats vinden.

Moeraszangers: zowel de kleine karekiet, bosrietzanger 

als de rietzanger laten op lange termijn een neerwaartse 

trend zien. 

Putter: In de Stolwijkse boezems groeien veel kale jon-

kers, een distelachtige waar putters graag op foerageren. 

De aantallen van de putter laat een zeer grillig patroon 

zien. Worden er meestal tussen de 0 – 4 vogels gevangen, 

er zijn ook uitschieters van 10 en 17 vangsten in een sei-

zoen.

Vink: Bij de vink zien we de zelfde grilligheid in aantallen 

als bij de putters. Meestal tussen de 1 en 5 vogels en in 

sommige jaren variërend van 9 tot 15 vogels. In de laatste 

gevallen gaat het meestal om een groot deel jonge vogels 

en één tot twee paartjes volwassen vogels.

Zanglijster: in het vroege voorjaar worden er enkele 

zanglijsters gevangen van de oosterse ondersoort Deze 

ondersoort is te herkennen door de grijzere stuit. Begin 

april zijn deze vogels doorgaans doorgetrokken naar hun 

broedgebied en vangen we alleen nog zanglijsters van de 

westerse populatie. Deze hebben een iets bruinere rug 

en stuit.

Matkop: vanaf 2002 tot en met 2011 werd de matkop jaar-

lijks waargenomen en gevangen (alleen in 2009 niet gevan-

gen). Vanaf 2012 wordt de matkop nog maar sporadisch 

waargenomen, soms maar 1 of 2 keer roepend en al in het 

geheel niet meer gevangen. 

Tjiftjaf en fitis: in de Stolwijkseboezem zien een gestaagde 
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Resultaat 2016 CES

Proef Proef CES Buiten CES Buiten CES

CES Stolwi jkse 

boezem

Vangst Terug Totaal Vangst Vangst Terug Totaal

Grote Bonte Specht 2 1 3 0 0 0 3

Roodborst 8 8 16 1 0 0 17

Heggenmus 8 3 11 0 2 0 13

Winterkoning 36 24 60 3 3 3 69

Grauwe Vliegenvanger 4 0 4 0 0 0 4

IJsvogel 3 0 3 0 0 0 3

Merel 9 2 11 0 1 1 13

Zanglijster 13 9 22 2 0 2 26

Spotvogel 27 11 38 0 2 3 43

Rietzanger 4 2 6 0 0 0 6

Bosrietzanger 11 2 13 0 0 2 15

Kleine Karekiet 14 3 17 0 0 0 17

Grasmus 1 0 1 0 0 0 1

Braamsluiper 1 0 1 0 0 0 1

Tuinfluiter 17 8 25 0 0 0 25

Zwartkop 33 10 43 2 6 2 53

Fitis 12 21 33 3 0 1 37

Tjiftjaf 55 30 80 7 1 5 93

Staartmees 2 0 2 0 0 0 2

Pimpelmees 3 0 3 0 0 0 3

Koolmees 2 3 5 3 2 1 11

Boomkruiper 2 1 3 0 0 0 3

Spreeuw 1 0 1 0 0 0 1

Vink 1 0 1 0 0 0 1

Putter 1 0 1 0 1 0 2

Rietgors 1 0 1 3 0 0 4

Totaal 272 139 411 24 18 20 483

toename van tjiftjaf en een afname van de fitis.  Mogelijk 

dat de verruiging van de Stolwijkseboezem een nadelig 

effect heeft op het broedresultaat van de fitis.

Binnen het onderzoeksgebied zijn er mistnetten die ex-

treem goed vangen en mistnetten die achter blijven. Net 

10 staat in een rietvegetatie met een wilgenstruik. Dit net 

vangt verreweg de meeste vogels. Hier worden gemiddeld 

62 vangsten per seizoen verricht. 

Daarentegen worden er uit net nummer 13, het mistnet 

over de sloot, verreweg de minste vogels gevangen. Ge-

middeld worden hier 17 vangsten per seizoen gedaan. n

Krimpenerwaard vervolg
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Broedvogelinventarisatie
Samen met het ringonderzoek hebben we de afgelopen 

jaren gekeken naar de broedvogelpopulaties in het gebied. 

Deze inventarisatie wordt uitgevoerd volgens de SOVON 

methode BMP-A. Er werden in totaal negen rondjes gelo-

pen in zowel het weidegebied als in het moerasgedeelte. 

Daarnaast waren er nog enkele nachtelijke bezoeken 

waarbij geluid gebruikt werd om rallen in kaart te brengen. 

Dit jaar deden de waterrallen het beter dan in 2015. Er 

konden vier territoria ingetekend worden. Het porselein-

hoen bracht ons weer in verlegenheid. Er werd op 17 april 

een roepend mannetje genoteerd. In de volgende ronden 

en met de nachtelijke bezoeken was er geen indicatie op 

een broedende vogel. Toch werd er vanaf 6 augustus een 

juveniel exemplaar gezien. Deze vogel bleef nog minimaal 

een maand in het gebied. Het zou dus zo maar kunnen dat 

het porseleinhoen er voor het tweede opvolgende jaar 

gebroed heeft. Ondanks inspanningen van de beheerder 

om de ganzen in het gebied terug te dringen groeide de 

populatie van de grauwe gans van 30 naar 51 paar. Het 

aantal pullen per paar was wel minder dan in voorgaande 

jaren. Ook het aantal broedende Canadese ganzen steeg 

van 5 naar 9 paar. De territoriaal gedragende brand- en 

kolgans werden niet met pullen gezien. De terugloop van 

de wilde eend werd duidelijk in beeld gebracht. Een mooi 

succes was er voor de zomertaling. Drie broedende vo-

gels in het gebied. Er werden relatief veel pullen gezien. 

De fazant deed het ook goed. Er werden vijf territoria 

geteld. Het aantal meerkoeten en waterhoenen bleef re-

delijk stabiel. De primaire weidevogels deden het bijna al-

lemaal beter dan verleden jaar. De kievit groeide van 17 

naar 20 paar, de grutto van 9 naar 11 paar. De scholekster 

bleef gelijk, en de tureluur steeg van 5 naar 8 paar. De 

pionier in het gebied, de kleine plevier, zakte van 7 naar 

2 paar.

De kokmeeuw heeft nu als broedvogel het gebied de-

finitief gevonden. In 2015 twee paar, nu 14 broedparen. 

Omdat de kokmeeuwen de visdieven op de kleine eiland-

jes in de weg zaten, zijn redelijk wat vogels op de grote 

plaat tot broeden gekomen. De visdief nam toe van 38 

naar 41 broedpaar. Een broedende zwartkopmeeuw in de 

nabije toekomst zou zo maar kunnen. Bij de moeraszan-

gers waren geen spectaculaire verschuivingen te vinden. 

Van de rietzanger, evenals de kleine karekiet en rietgors, 

bleven de broedparen nagenoeg gelijk aan die van 2015. 

De blauwborst deed weer lekker mee met vijf broedpaar. 

De snor was minder vertegenwoordigd en zakte van vier 

naar twee paar. De bosrietzangers deden het in 2016 

goed. Het aantal steeg van 3 naar 5 paar.

Dit jaar kwam het totaal aantal broedparen uit op 371 

paar. Dit is beduidend meer dan in 2014 (afronding twee-

de fase), toen er 236 vogelparen in het gebied tot broeden 

kwamen. Vorig jaar was dat 327. Dit is voornamelijk te 

verklaren door het feit dat de populaties ganzen samen 

met de meerkoet en kokmeeuw flink doorgroeiden. De 

ontwikkeling en de uitbreiding van de moerasvegetatie 

zorgden door de laatste jaren voor een verdubbeling van 

het aantal moeraszangers en de weidevogels deden het in 

de 2015 en 2016 ook een stuk beter dan daarvoor. Het 

soortenspectrum is iets gedaald van 50 in 2014 naar 47 

verschillende vogelsoorten dit jaar. 

Krimpenerwaard vervolg
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De bergeend is inmiddels een vaste broedvogel.

Ringonderzoek Doove Gat en Hooge Boezem achter Haastrecht
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Waarnemingen van niet broedvogels 
Mensen uit Haastrecht lopen in de avonduren of in de 

weekenden graag een rondje door de Hooge Boezem. 

Het gebiedje is geliefd bij natuurliefhebbers en specifiek 

bij vogelaars. Niet alleen vogelliefhebbers uit de directe 

omgeving maar ook uit de regio en de rest van het land 

komen langs bij de een melding van zeldzame of bijzondere 

vogelsoorten. Dat er veel en leuke vogels gezien werden 

in 2016 mag duidelijk worden uit de volgende enigszins 

bescheiden selectie van bijzondere waarnemingen.

Op 17 april werd tijdens de BMP een porseleinhoen in het 

nieuwe moerasperceel gehoord. Het beest was luid aan 

het roepen. Een roerdomp liet zich op 20 april horen. Een 

tweede waarneming van deze soort was op 7 oktober. Op 

20 april werden ook de eerste dwergmeeuwen gezien. De 

vogels zien we dan in de avonduren, vaak samen met de 

eerste zwarte sterns,  in het late zonlicht laag over de plas 

foerageren. 

In de eerste week van mei is er onder goede condities 

– veelal wind uit het oosten – doorgaans veel vogeltrek 

waar te nemen. Een bont scala aan verschillende vogel-

soorten kunnen we in die periode in het gebied treffen. 

Op 2 mei kwamen er drie zwarte ibissen uit de lucht val-

len. De vogels bleven even aan de grond en foerageerden 

op de plas. Veel liefhebbers konden deze niet alledaagse 

vogels mooi bekijken en fotograferen. Op 3 mei waren 

er twee geoorde futen op de plas. Ze verbleven er jam-

mer genoeg maar een dag. Een 7 mei werd er een over-

vliegende lachstern gefotografeerd. Een zeer zeldzame 

verschijning in de Krimpenerwaard. Net zoals vorig jaar 

kwamen er in de maand mei meerdere kleine- en temmin-

ck’s strandlopers aan de grond. Steeds wisselende kleine 

groepjes. Soms voor een paar minuten, soms tot een paar 

dagen. Op 13 mei werden er twee steenlopers ontdekt en 

op 25 mei werd de meest aansprekende steltloper tot nu 

toe gevonden: een kleine geelpootruiter. Deze middelgro-

te steltloper broedt in Noord-Amerika en was dus een 

heel eind uit koers. De vogel werd in de avond ontdekt 

en op naam gebracht. Nog voor het donker konden een 

tiental mensen de vogel zien. De dagen erop zouden er 

nog vele tientallen volgen om de vogel te bekijken. Grap-

pig was dat de vogel vroeg in de ochtend van 25 mei al 

gefotografeerd was maar toen als groenpootruiter werd 

gedetermineerd. De vogel bleef met kleine tussenpozen 

ruim een maand in het gebied.

3 juli werden twee witvleugelsterns gezien. In juni was het 

rustig met vogels. Vanaf half juli kwamen er weer meer vo-

gels. Groepen lepelaars (maximaal 23 exemplaren) kwa-

men bijeen om te rusten op de grote plas. Verder oeverlo-

pers, witgatjes en bosruiters. Zwarte- en groenpootruiters 

waren dit jaar echter schaars. Grote groepen kemphanen 

werden wel gezien tot een maximum van 140 exempla-

ren. Op 6 augustus werd, precies op dezelfde plaats als in 

2015, weer een juveniel porseleinhoen gezien. Ook deze 

vogel kreeg veel aandacht en werd tot 11 september bijna 

iedere dag gezien en veel gefotografeerd. De vogel trok 

zich daar weinig van aan en liep overdag regelmatig op de 

slikrandjes langs het pitrusveldje van het eilandje op de 

kleine plas in het zonnetje te foerageren. Verder waren 

vervolgKrimpenerwaard
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de drie casarca’s interessant voor het gebied. De vogels 

werden 17 augustus ontdekt en verbleven er enkele da-

gen. 22 augustus werd er wederom één zwarte ibis in het 

gebied gezien. Op 18 september waren er twee verschil-

lende arenden boven het gebied. Een visarend vloog over, 

later gevolgd door een zeearend. De laatste kon mooi 

gefotografeerd worden. Op 21 september waren er drie 

krombekstrandlopers en een bokje bij de grote plas.

Ringonderzoek Doove Gat 2016
Het ringonderzoek in het Doove Gat ging dit jaar zijn 

vijfde jaar in. Het onderzoek werd in 2012 opgezet door 

vrijwilligers van Stichting Vogelringstation Nebularia in sa-

menwerking met het Zuid-Hollands Landschap. Sindsdien 

worden jaarlijks van juli tot oktober regelmatig vogels ge-

vangen, geringd en weer losgelaten, met de grootste in-

spanning gedurende de trekperiode van rietvogels in juli 

en augustus. In 2016 werd gevangen van 22 juni tot 16 

oktober met in totaal 27 vangmomenten, twee minder 

dan in 2015. Als gecertificeerde ringers waren Erik Kley-

heeg, Cor Oskam, Morrison Pot en Marcel Schildwacht 

actief in 2016. 

Methode
In 2016 werden 5 ochtendvangsten, 21 avondvangsten en 

1 nachtvangst gedaan (Tabel 2). De opstelling van de mist-

netten was gelijk aan 2014 en 2015, met toevoeging van 

net L+ in de snel opkomende moerasvegetatie in één van 

de afgeplagde delen van het gebied (Figuur 1). De stelt-

loperopstelling werd de meeste vangavonden opgesteld 

om watersnippen en witgatten te vangen. Een inloopkooi 

voor rallen en steltlopers nabij net S leverde in 2016 geen 

vangsten op. Voor het lokken van vogels werden vogelge-

luiden afgespeeld met mp3-spelers aangesloten op kleine 

speakers die uitsluitend op vangmomenten bij de netten 

werden opgehangen. De gebruikte tracks waren dezelfde 

als de voorgaande jaren. In de rietstrook werd voorname-

lijk gebruik gemaakt van een geluidenmix bestaande uit 

onder meer kleine karekiet, waterrietzanger, snor en riet-

gors. Tijdens de avondvangsten werd op de locatie van net 

6 ook geluid afgespeeld van boerenzwaluw en gele kwik-

staart. Bij de steltloperopstelling werd geluid afgespeeld 

van watersnip, bontbekplevier en witgat.

Ringvangsten
In 2016 zijn in totaal 847 individuele vogels gevangen, 

wat inclusief 115 terugvangsten binnen het ringseizoen 

een totaal van 962 vangsten opgeleverd heeft. Het aantal 

soorten bedroeg 23, waarvan rietzanger en kleine kare-

kiet veruit de meest talrijke waren (Tabel 3). De grote 

karekiet was een nieuwe soort voor de ringlocatie.

Tijdens de ochtendvangsten werden gemiddeld 44 vogels 

gevangen en tijdens de avondvangsten waren dat er 34. 

Dat is vergelijkbaar met de aantallen van 2015, hoewel het 

opvallend was dat uitschieters met meer dan 60 vogels 

uitbleven (maximaal 59 vogels tijdens één vangmoment). 

Net als in 2014 en 2015 werd dit jaar één nachtvangst ge-

daan om veldleeuwerik en waterrallen te vangen. Tijdens 

de nachtvangst werd het geluid van deze twee soorten 

afgespeeld in een speciale netopstelling. Dit jaar werd op 

de nacht van 16 op 17 oktober van 20:00 tot 02:30 uur 

gevangen met als resultaat 15 veldleeuwerik en 6 spreeu-

wen. Het is een opvallend fenomeen dat spreeuwen ’s 

nachts op het geluid van waterral afkomen. 

Het aantal verschillende vogelsoorten dat werd gevangen 

in 2016 was aanzienlijk minder dan in de voorgaande twee 

Krimpenerwaard
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De eerste grote karekiet voor het Doove Gat, gevangen op 

1 augustus, werd uitgebreid bekeken en gedocumenteerd 

voordat hij werd losgelaten
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jaren, wat onder meer te wijten is aan het uitblijven van 

vangsten van rallen (geen waterral of porseleinhoen), wit-

gatten en waterrietzanger. Met uitzondering van de laatste, 

waren deze soorten wel degelijk aanwezig in het gebied. 

Daarentegen werd wel een nieuwe soort voor het gebied 

gevangen, namelijk een grote karekiet op 1 augustus. De-

zelfde vogel werd in de week die volgde nog tweemaal 

terug gevangen en liet in die periode een gewichtstoe-

name zien van 4 gram (14% van het lichaamsgewicht). Dat 

betekent dat de vogel het Doove Gat heeft gebruikt als 

pleisterplaats om op te vetten tijdens de trek. Doordat er 

geen nachtgeluid wordt afgespeeld in het Doove Gat, kun-

nen we er zeker van zijn dat de vogel op eigen initiatief in 

het gebied terecht is gekomen. 

Een andere interessante soort die in 2016 wederom werd 

gevangen, was de cetti’s zanger. Op 23 juli werd een exem-

plaar gevangen en op 1 augustus werd de vogel terugge-

vangen. Uit de broedvogelinventarisatie is gebleken dat de 

soort zich nog niet in het Doove Gat heeft gevestigd, maar 

toch weten cetti’s zangers nu al enkele jaren op rij het 

gebied te vinden tijdens de trek. De jaarlijkse reeks van 

vangsten van waterrietzangers werd dit jaar onderbroken. 

Het gebied lijkt nog steeds uitermate geschikt voor de 

soort, dus we hebben goede hoop voor volgend jaar. 

Terwijl het aantal kleine karekieten en rietzangers in 2016 

iets achter bleef ten opzichte van 2015, was het aantal 

blauwborsten, boerenzwaluwen, tjiftjaffen en winterkonin-

gen uitzonderlijk hoog. Van de blauwborst werden maar 

liefst 19 exemplaren gevangen, een recordaantal in het 

gebied. De soort doet het goed als broedvogel in de op-

komende moerasvegetatie en ook tijdens de trekperiode 

werden meerdere exemplaren gevangen waarvan de her-

komst onzeker is. boerenzwaluwen kwamen regelmatig in 

het riet slapen en vooral op 1 augustus werd een mooie 

klapper gemaakt met maar liefst 14 exemplaren in net 

6. tjiftjaffen trokken in goede aantallen door en werden 

vooral in eind augustus en begin september gevangen. De 

winterkoning lijkt een redelijk goed broedseizoen gehad 

te hebben in het gebied. In 2015 liet de bosrietzanger een 

spectaculaire opleving zien die zich schijnbaar niet liet 

verklaren door een toename van het aantal broedvogels. 

Opvallend is dat in 2016 bijna net zoveel bosrietzangers 

werden gevangen. Wederom een topjaar dus voor deze 

soort. Er waren echter ook verliezers in 2016. De belang-

rijkste waren de pimpelmees en de snor. De enige twee 

pimpelmezen die werden gevangen, waren in eerdere ja-

ren al geringd. Geen enkele jonge pimpelmees belandde 

in de netten, wat doet vermoeden dat 2016 een drama-

tisch broedseizoen is geweest voor de soort. Van de snor 

werden in 2016 slechts 5 exemplaren gevangen tegen 14 

een jaar eerder. 2015 was een uitzonderlijk goed jaar en 

het aantal broedende snorren in het Doove Gat varieert 

enigszins, dus het is niet gemakkelijk om conclusies te 

trekken uit dit verschil.

Krimpenerwaard vervolg
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Vergelijking van vangsten tussen de verschillende netten 

in 2016. Slapers betreffen boerenzwaluw, gele kwikstaart, 

paapje en ringmus. 

Herkomst terugmeldingen
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Soort Ringdatum Melddatum Ringlocatie Meldlocatie Afstand

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

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

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

Kleine Karekiet 05-9-2015 05-8-2016 Diksmuide, B Doove Gat 173 km 0 0 3

Kleine Karekiet 21-8-2014 01-9-2015 Doove Gat Antwerpen, B 79 km 0 0 17

Kleine Karekiet 06-8-2015 28-8-2015 Doove Gat Erquelinnes, B 191 km 2 0 13

Kleine Karekiet 06-9-2016 16-9-2016 Doove Gat Zandvoort, NL 42 km 3 3 69

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

France

625 km 0 0 4

Rietzanger 12-8-2015 28-7-2016 Deltebre, SP Doove Gat 1287 km 0 0 3

Rietzanger 07-8-2015 18-7-2016 Salreu, POR Doove Gat 1616 km 1 1 13

Rietzanger 14-7-2014 01-8-2015 Doove Gat Thumeries, F 206 km 0 2 26

Rietzanger 19-7-2014 16-5-2016 Doove Gat Ilperveld, NL 50 km 2 3 43

Rietzanger 09-7-2015 09-8-2015 Doove Gat Mortagne-sur-Gi-

ronde, France

831 km 0 0 6

Rietzanger 03-8-2015 16-8-2015 Doove Gat Donges, France 717 km 0 2 15

Rietzanger 03-8-2015 08-8-2015 Doove Gat Arras, France 245 km 0 0 17

Rietzanger 11-8-2015 23-4-2016 Doove Gat Valencia, SP 1465 km 0 0 1

Rietzanger 12-8-2015 21-8-2015 Doove Gat Navarra, SP 1135 km 0 0 1

Kleine Karekiet ?? 01-7-2016 België Doove Gat ?? 0 0 25

Kleine Karekiet ?? 10-7-2016 België Doove Gat ?? 6 2 53

Kleine Karekiet ?? 25-8-2016 België Doove Gat ?? 0 1 37

Kleine Karekiet ?? 03-9-2016 België Doove Gat ?? 1 5 93

Rietzanger ?? 03-9-2016 Noorwegen Doove Gat ?? 0 0 2

Terugmeldingen
Terugvangsten van vogels die al geringd zijn, hebben gro-

te wetenschappelijk waarde. Hiervan kunnen we onder 

meer leren hoe plaatstrouw vogels zijn, hoe lang ze in een 

gebied verblijven, waar ze heen trekken en hoe lang ze 

daarover doen. Ongeveer één op de acht vogels die in het 

Doove Gat geringd werden in 2016, werd binnen het sei-

zoen teruggevangen. Bovendien werden in totaal 50 vang-

sten gedaan van vogels die in eerdere jaren geringd waren. 

Tabel 4. Overzicht van terugmeldingen van vogels buiten 

het Doove Gat die in 2016 binnen kwamen. Van vier klei-

ne karekieten en een rietzanger zijn de ringgegevens nog 

niet bekend.

Terugmeldingen van 11 kleine karekieten, 10 rietzangers, 

4 rietgorzen, en 1 pimpelmees kwamen uit 2015; 1 kleine 

karekiet, 5 rietzangers en 5 rietgorzen uit 2014; 1 pimpel-

mees uit 2013 en 1 kleine karekiet uit 2012. Het vangs-
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Doove Gat in 2016
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Einde van een tijdperk?
In 2016 werd geprobeerd om weer wat ringonderzoek te 

verrichten op Vlieland.

Op 30 juli arriveerden Leen van Ree met echtgenote en 

zoon Dert op het eiland om zoals gewoonlijk hun intrek 

te nemen in De Zwaluw.

Het was de bedoeling om de inloopkooien weer te plaat-

sen langs de sloot in de 1e Kroonspolder, waar ze de laat-

ste paar jaren gestaan hadden. Daar zouden dan meteen 

een paar mistnetten geplaatst kunnen worden, ook zoals 

de laatste jaren gebruikelijk.

Helaas was de bedoelde sloot helemaal droog. De polder 

was leeggepompt i.v.m. werkzaamheden aan de sluis naar 

het wad.

Gevolg van het droogleggen van de 1e Kroonspolder: 

geen zoetwater steltlopers, watersnippen e.d. te beken-

nen. Dus had het geen zin om hier  inloopkooien neer te 

zetten. Mistnetten werden hier evenmin geplaatst.

Om te trachten om toch nog wat te ringen, werden een 

paar mistnetten naast de Zwaluw opgezet, die echter he-

lemaal niets opleverden.

Zodoende was het resultaat 0 geringde vogels.

Op  10 augustus werd de terugreis aanvaard. n

eizoen van 2016 was ook zeer goed voor buitenlandse 

teugmeldingen. In het Doove Gat vingen we 6 kleine kare-

kieten met een ring uit België, een rietzanger met een ring 

uit Noorwegen, een rietzanger met een ring uit Spanje en 

een rietzanger met een ring uit Portugal (Tabel 4). Daar-

naast kwamen in 2016 meldingen binnen van vogels die 

in het Doove Gat werden gevangen en elders zijn terug 

gevangen (soms van enkele jaren geleden). Het betreft 2 

meldingen uit Nederland, 3 meldingen uit België, 5 mel-

dingen uit Frankrijk en maar liefst 3 meldingen uit Spanje. 

Vooral rietzangers blijken een hoge kans te hebben om 

in het buitenland te worden terug gevangen, maar een 

melding van een blauwborst uit Spanje was het meest bij-

zonder. Figuur 3 geeft een overzicht van terugmeldingen 

die het ringproject in het Doove Gat in de loop der jaren 

heeft opgeleverd. n

Soortnaam Aantal

Torenvalk 4

Kwartel 1

Waterhoen 1

Kokmeeuw 25

Visdief 63

Turkse Tortel 4

Kerkuil 42

Steenuil 10

Gierzwaluw 8

Grote Bonte Specht 5

Boerenzwaluw 3

Winterkoning 16

Heggenmus 7

Roodborst 21

Merel 12

Zanglijster 3

Oostelijke Zanglijster 1

Spotvogel 2

Zwartkop 31

Tjiftjaf 21

Fitis 7

Goudhaan 2

Staartmees 8

Pimpelmees 18

Koolmees 45

Boomkruiper 3

Kauw 1

Spreeuw 1

Huismus 21

Groenling 1

Putter 1

Sijs 2

Rietgors 3

Totaal 393

VlielandvervolgKrimpenerwaard
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Hoewel deze foto de 2e Kroonspolder weergeeft, illustreert 

deze wel dat er werkzaamheden plaatsvonden.

Totaal resultaat

Krimpenerwaard 2016

Lisboa ring
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Certificering Hennie , Dolf en Gert
Ook dit jaar waren er weer een paar ringers van Nebu-

laria, die op herhaling moesten om hun ringvergunning 

geldig te houden. Omdat de certificeringsdagen meestal in 

de vangperiode van de vinkenbaan liggen, wat ook logisch 

is, is het altijd een gepuzzel om een geschikte locatie te 

vinden. Dit jaar kwam ik in Budel, bij Vrs. Tungelrooyse 

beek, terecht, waar ze een aantal mistnetten hebben staan 

in wat struweel en rietvegetatie. Het soortenbestand was 

in eerste instantie redelijk hetzelfde. De bulk was zwart-

koppen, maar in de loop van de ochtend kwamen er ook 

andere soorten langs, met name wat rietvogels als kleine 

karekiet en blauwborst. Het weer was ons gelukkig goed 

gezind, het bleef droog en later kwam het zonnetje zelfs 

nog door. Na een rondje langs de mistnetten en nog wat 

Co van den Boogert
Ik zal mij als nieuw lid bij de club even voorstellen. Aller-

eerst mijn naam: Co van den Boogert. Ik ben leraar biolo-

gie en verzorg  interne bedrijfsopleidingen bij waterschap-

pen. Dit jaar stoppen deze werkzaamheden, ik werk nu 

voor Waterschap Scheldestromen, en ga ik met pensioen. 

Vanaf dit jaar heb ik  ruimte en tijd om me op nieuwe pro-

jecten te storten. Nu wil het geval dat ik op steenworp 

afstand van het ringstation een vakantiehuisje bezit en ik 

Cor Oskam via het schaatsen heb leren kennen. Hoe ga ik 

straks mijn tijd nuttig en zinvol inzetten is en was de vraag. 

Een deel van die tijd, bedacht ik mij,  zou ik aan het ringen 

kunnen besteden. Dit najaar heb ik Cor gevraagd om mee 

te mogen draaien in het ringprogramma. Ik heb een aantal 

dagen meegelopen en dat is me goed bevallen. Het werk 

en de sfeer beviel me gelijk en ik voelde me meer dan 

welkom. Om er helemaal in te duiken ga ik nu voor een 

ringvergunning; natuurlijk pas als dat mogelijk is. Wanneer 

ik me er meer  en intensiever in  verdiep, ben ik eerder van 

waarde voor 

het ringwerk en 

dat is wat ik wil. 

Ik hoop jullie op 

versch i l lende 

gelegenheden 

en in Westen-

schouwen te 

ontmoeten en 

verheug me op 

de samenwer-

king.

determinatiewerk hadden de vangers van het ringstation 

wel een leuke vangst binnen gehaald. Het betrof een ijs-

vogel die een deel van de groep nog nooit in handen had 

gehad, dus dat was erg leuk. Het beestje werd van alle 

kanten bekeken en gefotografeerd, zo ook door Gert van 

der Gaag, die ook aanwezig was, samen met Dolf.  Het 

was weer een leerzame en gezellige dag. Het is altijd leuk 

om eens ergens anders te kijken en weer van elkaar te 

leren.

Jennifer Vreugdenhil-Rowlands
Jennifer hebben we verleden jaar maar weinig op de baan 

gezien. Dat kon ook eigenlijk niet anders. Haar situatie 

zorgde ervoor dat duintje op en duintje haar niet al mak-

kelijk afging. Wat buikomvang betreft won ze het op dat 

moment van ons allemaal. Op 8 oktober werd Tilia gebo-

ren. Chris en Jenni kregen een mooie dochter. Vanuit de 

ringgroep werd Tilia verrast met een ring. We hopen dat 

het haar goed gaat en verwachten dat ze komend najaar 

gecontroleerd kan worden op locatie Westenschouwen.

Nebularia personalia 
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Ringexamen 12-11-2016
Afgelopen najaar was ik op 23 en 24 september samen 

met Cor op de baan en is besloten dat Cor mij (Frits Vuyk, 

red. ) aan zou melden voor het ringersexamen. Dat ge-

beurde in de week erna, en ik hoopte dat ik mijn volgende 

ingeroosterde weekend als trotse ringvergunninghouder 

mijn opwachting zou maken op Westenschouwen. Helaas, 

zo snel gaat dat allemaal niet….. Nadat het VT mij een 

examinator had toegewezen kon ik contact opnemen met 

hem. Na een mailtje naar Richard Reijnders, mijn exami-

nator, kon ik uiteindelijk in de eerste week van november 

afspreken voor het tweede weekend van november. Nota 

bene de dag dat in Waterschouwen de baan opgeruimd 

zou worden. 

’s Ochtends om 08.00 uur werd ik verwacht in Castricum. 

Na een onrustige nacht (verdorie, toch last van zenuwen?) 

ging ik ‘s morgens door een koud en berijpt Nederland op 

weg naar Castricum. Om kwart voor acht liep ik na een 

fikse wandeling de baan op en kwam Henk Levering tegen, 

die mij doorverwees naar de vanghut waar Richard was. 

De eerste merels waren net binnen gebracht en ik kon 

meteen aan de slag. Van diverse mensen had ik gehoord 

dat het bij certificeringen wel werd gewaardeerd als men 

regelmatig de boeken erop na sloeg, dus ik had mijn eigen 

determinatiegidsen maar meegenomen. Zo ging ik trouw 

aan het ringen, af en toe wat nakijken en op mijn gemak de 

vogels afwerken. Tot de opmerking kwam dat in dit tempo 

de 100 vogels op een ochtend niet zou lukken, waar ik 

ook op beoordeeld moest worden… Vanaf dat moment 

dus toch maar wat meer tempo gemaakt. Na de eerste 

serie geringd te hebben kreeg ik uitleg over de baan en 

de verschillende opstellingen. Mij viel in ieder geval de 

enorme batterij aan versterkers op die men in de hut had 

staan. De beschikking over een vaste aansluiting op het 

230V netwerk heeft toch wel een aantal voordelen. Zoals 

ook een radiator op 230V en een computer om meteen 

de gegevens te verwerken. 

Het geluidsniveau viel mij trouwens erg mee. Er was mij 

wel eens verteld dat je het geluid van heinde en verre 

kon horen, maar ik denk dat wij in Westenschouwen daar 

zeker niet voor onder doen.

Vervolgens mocht/moest ik een rondje mee langs te mist-

netten. Tot mijn verbazing staan de mistnetten ook op een 

stuk buiten de baan, aan de andere kant van een fiets- 

wandel-pad wat vlak langs de baan loopt. Dat deel is dus 

vrij toegankelijk voor derden. Bij de netten die in de buurt 

staan van dat fietspad (maar ook een aantal netten op 

de baan zelf) zijn kleine bordjes geplaatst. Op die bord-

jes staat een uitleg waar de netten voor dienen en het 

vriendelijke verzoek om eventuele vogels niet aan te ra-

ken. Richard vertelde dat er eens twee dames met nagel-

schaartjes “die arme beestjes” aan het losknippen waren. 

Ruim rond de vogel knipten zij het net door en legden 

de vogels vervolgens onder het net op de grond. Echte 

dierenvrienden!

Gezien de tijd van het jaar hoopte ik wel in de buurt te 

komen van de vereiste 50 vogels te komen, omdat ik an-

ders noodgedwongen een weekend later weer terug zou 

moeten. Het ging echter mondjesmaat, maar gelukkig was 

er wel enige variatie in soorten. 

Rond een uur of half twaalf, vlak voordat wij de netten 

gingen dichtschuiven, gaf Richard aan dat hij wel genoeg 

had gezien….. 

Hij legde mij uit dat het volgens hem het belangrijkste was 

dat je de vogels goed kan hanteren, dat je de boeken weet 

te raadplegen en bereid bent te leren. Ook het feit dat de 

meeste vogels op een correcte manier werden beoor-

deeld, waren voor hem genoeg redenen om het examen 

positief te beoordelen. 

Vervolgens hebben we de netten dichtgeschoven, reden 

de heren op de fiets huiswaarts en lieten alles onbeheerd 

achter op een plek waar iedereen zonder problemen zo 

op zou kunnen 

lopen… 

Ik stapte met 

een opge-

lucht en vol-

daan gevoel 

het fietspad 

op om 25 

minuten te-

rug te lo-

pen naar 

mijn auto. 

YESS!!! n

Nebularia personalia vervolg
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Retourtje Biesbosch via Nebularia
Aan het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw kwa-

men twee van onze ringers in contact met elkaar. Kees 

Goudswaard en Roel Meijer waren toen betrokken bij 

het inventariseren van vogels in de Biesbosch. Na zijn stu-

die vertrok Kees naar Afrika voor visserijonderzoek. Dat 

betekende het einde van zijn werk voor de Biesbosch Vo-

gelwerkgroep en ook dat wij elkaar uit het oog verloren.

Inmiddels zijn we beiden gepensioneerd. Roel is al weer 

een flink aantal jaren ringer bij Nebularia. En Kees…? Die 

meldde zich begin 2016 bij het Vogelringstation met de 

vraag of hij daar een opleiding tot ringer zou kunnen vol-

gen. Dat verzoek is gehonoreerd en hij heeft al aardig wat 

kennis en ervaring opgedaan. De hernieuwde contacten 

leiden ook tot plannen om weer in de Biesbosch aan de 

slag te gaan. Kees had het idee om onderzoek te gaan 

doen aan Cetti’s zangers in de Biesbosch. Daar broeden 

inmiddels bijna 900 paartjes, ongeveer driekwart van de 

landelijke populatie. Roel had al een paar jaar eerder po-

gingen gedaan om een onderzoek te starten samen met 

een medewerker van Staatsbosbeheer. Dat onderzoek 

was gestrand omdat het niet lukte om de territoriale 

mannetjes binnen een redelijke tijd te vangen. Afgespro-

ken werd samen een nieuwe poging te doen. Er werd een 

uitgebreide serie geluiden gereed gemaakt om de vogels 

te lokken met het idee dat er toch wel iets bij moest zit-

ten waarmee ze wel vlot gevangen konden worden. En 

dat bleek te lukken en zelf nog beter dan gehoopt. De 

verwachting is dan ook dat we de komende jaren, een 

deel van, de raadsels rond het massaal voorkomen van de 

Cetti’s zanger in de Biesbosch op kunnen lossen.

Zo zijn we via Nebularia weer terug in ons oude gebied, 

het nu veel grotere Nationaal Park De Biesbosch. n

Nebularia personalia vervolg
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Vanaf 1959 is VRS Nebularia actief op de Kop van Schou-

wen. Het ringstation op Westenschouwen ligt zuidweste-

lijk van boswachterij Westenschouwen in het open duin 

in het terrein van het Zeeuwse waterleidingbedrijf De 

Schelde Stromen. Het vogelringstation bevindt zich in een 

Natura 2000 gebied, een relatief smalle duinstrook tussen 

zeereep en boswachterij en is niet voor het publiek toe-

gankelijk. Het is een van de zeven vogeltrekstation aan de 

kust die voor het grootste deel hun onderzoek uitvoeren 

in de periode van de najaarstrek. In al de jaren tot heden 

zijn er in totaal 235.000 vogels gevangen op deze plek en 

van een unieke ring voorzien. Het vogeltrekstation heeft 

een rijke historie en vangt voor een deel nog op een cul-

tuurhistorische manier.

Onderhoud
Op de vinkenbaan in Westenschouwen zijn er in de loop 

van tientallen jaren een aantal zaken min of meer traditie 

geworden. Een van die tradities is “Bomendag”. Meestal 

valt deze dag in het weekend rond de tweede of derde 

week van februari. Deze tijd is zo gepland dat we voor het  

broedseizoen uit nog het bos in kunnen om  daar samen 

met een medewerker van SBB Zeeland een paar jonge 

eiken te zoeken en te zagen. Doorgaans gaat het om 4 a 

5 bomen die uit een bosperceel nabij Burgh-Haamstede 

gehaald worden. Op 13 februari waren er negen mensen 

die onder andere de verse bomen een plaatsje gaven op 

de druip. Daarnaast werden er op die dag ook een aan-

tal kleine, maar noodzakelijke klusjes geklaard. Deze dag 

wordt verder gebruikt om te inventariseren, passen, me-

ten en berekenen wat er nog meer aan werk gedaan moet 

worden en dat wordt vervolgens uitgevoerd op de vol-

gende in middels traditionele dag, namelijk NL-doet dag.  

Marcel Schildwacht de man achter deze dag, had het weer 

prima georganiseerd. Er waren gelukkig genoeg mensen 

voor alle klussen. Frits zorgde voor het fine-tunen van 

de stroomvoorziening via zonnepanelen in zowel vinkers- 

en woonhut. De gasleiding in de woonhut werd verlegd 

en veiliger gemaakt. Op terrein werden takkenrillen ver-

nieuwd. Verder werd er een houthok gecombineerd met 

gaskast geplaats.  Kortom goed bezig !

Bezetting 
De bezetting in het afgelopen jaar verliep moeizaam en 

werd sterk beïnvloed door de afwezigheid van een aantal 

vaste krachten met een  ringvergunning.  De oorzaken 

daarvan waren divers. Een aantal medewerkers werd ge-

confronteerd met lichamelijke aandoeningen die er voor 

zorgden dat intensieve medische behandeling noodzakelijk 

was en waardoor de aanwezigheid op de baan niet meer 

vanzelfsprekend was.  Andere hadden juist een familielid 

die in de lappenmand zat en daarvoor ze zorg moesten 

dragen.  Jennifer liep in september en oktober in de laat-

ste fase van haar zwangerschap. Weer anderen zaten met 

werkafspraken, vakanties en emigratie plannen. Ruim drie 

weken later als in voorgaande jaren ging de baan open. In 

het vangseizoen zaten veel gaten in het rooster.  In sep-

tember waren dat zeven dagen en in oktober vier dagen. 

Vooral  als het redelijk weer is en in de piek van de trek 

heeft dat zijn uitwerking op de aantallen. In totaal waren 

er 15 dagen waarop er geen bezetting was.

De volgende ringvergunninghouders waren met enige 

regelmaat te vinden op de vinkenbaan. Hennie van Bu-

ren, Adri en Ralf Joosse, Erik Kleyheeg, Cor Oskam, Ton 

van Ree  en  Marcel Schildwacht. Jennifer Vreugdenhil, Ad 

Kooy, Morrison Pot, Dolf van der Gaag waren incidenteel 

op de baan.  Frits Vuyk en Kees Goudswaard waren actief 

als ringer in opleiding. Gelukkig kregen we ook dit jaar 

weer assistentie van Hennie Ravensteijn en Bert Kleijn. 

Verder is Co van de Boogert vanaf oktober een aantal 

keren komen assisteren.

21

Westenschouwen



JAARVERSLAG 2016VRS NEBULARIA

Start vangseizoen
Op vrijdag 12 augustus zijn we de baan op gaan bouwen. Al-

les uit de winterslaap halen dat geeft altijd weer een goed 

gevoel. Wat voor heel veel dingen opgaat is : opbouwen is 

echt veel leuker dan afbreken. Het grasmaaien, de paden 

weer op orde brengen met bosmaaier en snoeischaren. 

Tot er weer een straks gazonnetje zichtbaar wordt. Alle 

struiken in volle zomertooi. Alle luiken en luikjes eraf, licht 

in de tent.  Alle meuk naar buiten, heinsels plaatsen, snoe-

ren uitrollen, speakers aansluiten en de MP-3 installatie 

testen. De eerste netten plaatsen en gelijk de eerste vo-

gels vangen !  De vijver vol laten lopen. In totaal 188 me-

ter aan mistnetten uitzetten. De hijsnetten op zijn plaats 

en goed afstellen. Altijd weer een dingetje. Daarna de vier 

slagnetten neerleggen, op zoek naar ogen in de U-profie-

len die steevast onder het zand liggen en waar de veren 

van de staalkabels in vastgezet moeten worden. De staal-

kabels monteren en dan volgt de fijn afstelling. De netten 

mogen niet scharen en beide deuren moet kort op elkaar 

dicht vallen. Niet te strak of te los neerleggen. Hennie van 

Buuren, altijd zorgzaam en denkend werk- en rusttijden 

en aan de secundaire arbeidsvoorwaarden, komt met een 

koffiebreak en wat lekkers erbij. 

Vangsten
Vangsten worden mede bepaald door de bezetting en het 

aantal vangdagen. Het is dus niet zo vreemd dat we dit 

jaar wat lager uit zijn gekomen in het totaal aantal ge-

ringde vogels. Er werden 4.427 vogel gevangen en van een 

vervolgWestenschouwen

22

groenlandse tapuit



JAARVERSLAG 2016VRS NEBULARIA

ring voorzien. Hierbij rekenen wij ook het aantal terug 

vangsten van vogels die niet door ons zijn geringd. Het 

aantal soorten kwam uit op 73. Op dertien verschillende 

dagen werden er meer dan 100 vogels gevangen. Op 21 

oktober werden er 283 vogels gevangen. Op die dag wa-

ren er vooral veel goudhanen (168) en tjiftjaffen (41). Er 

werden 43 waterrallen gevangen en dat zijn er duidelijk 

minder dan voorgaande jaren. Op 17 augustus werd er 

een porseleinhoen gevangen. De laatste twee jaar wor-

den er relatief veel waterhoentjes gevangen. Dit is vooral 

te wijten aan het afdraaien van andere geluidstracks. De 

enigste steltlopers die werden gevangen waren  één wit-

gat op 16 augustus en drie houtsnippen verspreidt over 

de maand oktober. Verder was opvallend dat we geen en-

kele dagroofvogel hebben gevangen.  Geen sperwers, geen 

torenvalken en dat is lange tijd niet voorgekomen. Twee 

kerkuilen konden gecontroleerd worden als bijvangst in 

de projectnetten tijdens het afdraaien van veldleeuwerik 

in combinatie met waterral. De vangsten van grote gele 

kwikstaart en graspieper bleven achter. Opmerkelijk wa-

ren de vangsten van huiszwaluw. Met een aangepaste ne-

topstelling en getriggerd door geluid kon Erik Kleyheeg 

39 huis- en vijf boerenzwaluwen zover krijgen dat ze in 

het net terecht kwamen. De aantallen van echte vroege 

doortrekkers zoals nachtegaal, fitis en grasmus vielen ook 

tegen. Dit alles is weer terug te voeren  op de relatief 

tegen late start in het seizoen. Op 19 augustus werd één 

sperwergrasmus gevangen en verder waren er in de laat-

ste anderhalve week van augustus vier draaihalzen. De fitis 

wordt vooral in de laatste week van juli en de eerste twee 

weken van augustus gevangen. Het aantal kwam nu uit op 

83. In andere jaren komen we al snel boven de 200 vogels 

uit. De tjiftjaffen deden het goed dit seizoen. In totaal 368 

vogels en dat is precies het aantal van 2015, maar dan in 

minder dagen. Daarbij natuurlijk ook enkele ondersoor-

ten zoals één siberische en twee scandinavische tjiftjafjes. 

Opvallend was het aantal bladkoningen. Doorgaans een 

stuk of vijf per seizoen. Afgelopen jaar maar liefst 15 met 

een maximum van vier op twee verschillende dagen. De 

piek op Westenschouwen lag duidelijk in de eerste volle 

week  van oktober. De eerste dit jaar op 30 september 

en een latertje op 29 oktober. Verder kwamen er in die 

periode spannende boszangers mee. Op 3 oktober één 

bruine boszanger, de tweede voor Westenschouwen op 

17 oktober één pallas boszanger. Dit was de vierde voor 

Westenschouwen. Een dwerggors kwam op 6 oktober te-

voorschijn. De goudhanen piekten in de derde decade van 

oktober. Met een maximaal aantal van ruim 862 exempla-

ren is dat ver beneden het aantal van 2345 in 2015. Mezen 

bleven veer achter ten opzichte van andere jaren. Weinig 

kool en pimpelmezen. De staartmees deed het nog het 

best met 88 exemplaren. De vangsten van vinkachtige ble-

ven dramatisch achter. Een handje vol groenlingen ( 4) , 

putter ( 1) , sijs ( 3) en kneu ( 2). De vink bleef met 16 

exemplaren ook ver achter en er werd zelfs geen enkele 

keep gevangen. In de jaren ’80 was het gemiddeld aantal 

vinken tussen de 500 - 600 per jaar. Kepen 100 -150 per 

seizoen. Waar zijn die tijden gebleven. Het ontberen van 

goede lokkers dit jaar was zeker niet de enigste verklaring 

daarvoor.  Met de vangsten van de geelgors was het niet 

veel beter. n

Westenschouwen
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Waarnemingen vinkenbaan 2016
Het jaar 2016 zal de boeken ingaan als een vreemd jaar 

voor de vinkenbaan. Niet alleen vanwege de weersom-

standigheden, maar ook beperkte bezetting van gediplo-

meerde ringers waardoor er een groot aantal dagen geen 

vangst en ook geen waarnemingen zijn verricht.

Maar ondanks  de beperkte waarnemers, konden we ge-

durende de vangdagen toch leuke waarnemingen

verrichten.

Een kleine opsomming uit ons dagboek.

Augustus:  Onze eerste vangdag in het najaar begon op 

13 augustus.  Tijdens het opbouwen van de vinkenbaan 

werd op die dag vrijwel niets waargenomen. Op 14 augus-

tus vlogen in de avonduren  vlogen drie witgatjes over de 

baan. Op 15 augustus vlogen er 4 bonte strandlopers en 2 

groenpootruiters over.  Op 16 augustus vlogen er diverse 

bruine kiekendieven, een onvolwassen grauwe kiekendief 

en 2 zwarte ooievaars naar het zuiden. ’s Avonds vloog er 

een oeverloper en een goudplevier over.  Op 17, 18 en 

19 augustus  waren diverse waarnemingen van gele kwik-

staarten. Op 23 augustus werden de eerste boompiepers 

gezien.  Ook vloog er een groenpootruiter over. Op 24 

augustus werd een draaihals, enkele gele kwikstaarten  en 

boompiepers gezien. Op 25 augustus was er een waterral 

ter plekke aanwezig. Ook vlogen er tientallen boompie-

pers en een enkele gele kwikstaarten over.  Op 27 august 

was een paapje aanwezig. Op 31 augustus werd weer een 

paapje waargenomen en vlogen er tussen de 25 en 30 

boompiepers over.

September: Op 7 september werd een koekoek gezien. 

Op 8 augustus zagen we ruim 10 gele kwikstaarten en 

5 boompiepers.  Op 14 september werden er 10 grote 

gele kwikstaarten, 50 graspiepers, 10 boompiepers, een 

sijs, een havik en drie turkse tortels waargenomen. Op 

15 september werden er ruim 1.500 spreeuwen waar-

genomen. Op 18 september werden er 8 sijsjes en een 

blauwe kiekendief opgetekend. Op 21 september werd 

een boomleeuwerik gezien.  Op 22 september werden 

o.a. meer dan 100 graspiepers, 2 boompiepers, 6 sijsjes 

en 12 vinken waargenomen. Op 25 september  werden 

o.a. 1 gele kwikstaart, 2 appelvinken en tiental grote gele 

kwikstaarten gezien. Op 27 september werden meer dan 

1.000 vinken, 2 boomleeuweriken, ruim 250 zanglijsters 

en 200 graspiepers gezien.  Op 30 september vlogen  6 

oeverzwaluwen  over de vinkenbaan. 

vervolgWestenschouwen

24

tjiftjaf (l) en siberische tjiftjaf (r)



JAARVERSLAG 2016VRS NEBULARIA

Oktober: Op 1 oktober vloog een groep van 53 lepe-

laars, ruim 3.000 graspiepers, meer dan 2.000 vinken, 25 

boerenzwaluwen en 50 sijsjes over. Op 3 oktober werden 

we opgeschikt door een overvliegende ijsvogel. Ook wer-

den de eerste koperwieken en kepen waargenomen. Op 

4 oktober werden o.a. diverse groepen met kolganzen, 5 

beflijsters en een blauwe kiekendief waargenomen.

Op 5 oktober werd er een zwarte roodstaart gezien. 

Ook zat er regelmatig een groep van 8 boomleeuweriken 

op de vinkenbaan. 6 oktober was een mooie lijsterdag. Er 

vlogen diverse groepen zanglijsters, merels en koperwie-

ken over. Ook werd er kortstondig een beflijster rond de 

vinkenbaan gezien. Op 7 oktober werden de eerste 50 

kramsvogels gezien. Ook weer redelijke trek van andere 

lijsterachtige. Op 8 oktober werden o.a. 3 beflijsters, 100 

koperwieken, 300 zanglijsters en 100 vinken  in het log-

boek opgeschreven.

Op 9 oktober werden ruim 9.000 koperwieken, 1.000 

zanglijsters enkele beflijsters en een slechtvalk waargeno-

men.  Op 11 oktober vlogen de koperwieken en zanglijs-

ters vooral heen en terug. Op 14 oktober vlogen er vele 

honderden vinken en kepen over de vinkenbaan.  Op 16 

oktober werden naar schatting 3.000 vinken waargeno-

men. Ook een enkele boerenzwaluw werd gezien.  Op 17 

oktober werden er ruim 200 veldleeuweriken opgeschre-

ven.  Op 22 oktober werden 2 grote lijsters en een blau-

we kiekendief geteld. Op 27 oktober werd een barmsijs 

en 2.000 spreeuwen genoteerd. Op  29 oktober werden 3 

grote lijsters en enkele gemengde groepjes veldleeuwerik 

en boomleeuwerik opgemerkt. Op 30 oktober zaten er 

naar schatting ruim 700 kramsvogels rond de vinkenbaan.  

Op 31 oktober werd er iets ten noorden van de vinken-

baan een klapekster gezien. Er vlogen minimaal 3 pestvo-

gels en 1.000 vinken en kepen  over naar het zuiden. 

November: Op 1 november vloog er een groep van 14 

kruisbekken naar het noorden.  Op 8 november werd een 

uitbundige trek waargenomen. Er werden o.a. 5000 vin-

ken, 300 veldleeuweriken, 2.000 kramsvogels., 200 spreeu-

wen enkele barmsijzen en boomleeuweriken  gezien.  n

vervolgWestenschouwen
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In 2016 ontvingen we ongeveer 600 terugmeldingen. Het 

is ondoenlijk om deze allemaal hier te laten zien. Boven-

dien zijn de meeste niet zo interessant, b.v. teruggevangen 

enkele dagen na het ringen op de ringplaats of in de di-

recte omgeving.

Daarom hieronder een bloemlezing van de meest interes-

sante meldingen, gerangschikt naar project. 

Eerst de door ons geringde en elders teruggemelde vo-

gels, daarna de elders geringde en door ons teruggevan-

gen exemplaren.

Krimpenerwaard
Kerkuil, geringd als pullus op 20 juli 2016 in Ouderkerk 

aan den IJssel.  De vogel word als dood terug gemeld op 9 

oktober 2016 vanuit Landsmeer, ten NO van Amsterdam. 

Dat is 59 kilometer. De aangegeven doodsoorzaak :  ge-

pakt door een roofvogel .

Kerkuil, geringd als nestjong op 2 september 2014 in 

Berkenwoude. Deze vogel werd op 6 oktober 2016 dood 

aangetroffen in een veedrinkbak in Assendelft. 54 kilome-

ter van de ringplaats.

Kerkuil, door Roel Meijer geringd op 2 juli 2014 als nest-

jong nabij Oud Alblas. De vogel werd op 20 juni  2016 

door Ton van Ree als mannetje gecontroleerd in een nest-

kast in Ouderkerk aan den IJssel. Dat is hemelsbreed 6 km 

van zijn ringplaats.

Project Doove Gat
De door ons geringde en elders teruggevangen vogels:

Eerst 6 rietzangers, eigenlijk niet eens zo veel met zoveel 

geringde rietzangers van het Doove Gat. 

Rietzanger, geringd als 1kj op 3 augustus 2015, terug-

gevangen op 16 augustus 2015 in Frankrijk te Donges aan 

de oever van de Loire bij Nantes.

Rietzanger, geringd als 1kj op 9 juli 2015, teruggevangen 

op 9 augustus 2015 aan de oever van de Gironde ten 

noorden van Bordeaux.

Rietzanger, geringd als 1kj op 14 juli 2014, teruggevan-

gen op 1 augustus 2015 bij Lille in Noord-Frankrijk.

Rietzanger, geringd als 1kj op 3 augustus 2015, terug-

gevangen op 8 augustus 2015 bij Arras, Noord-Frankrijk.

Rietzanger, geringd als 1kj op 12 augustus 2015, terug-

gevangen op 21 augustus 2015 bij Pamplona in het noor-

den van Spanje. Dat is 1135 Km in 8 dagen, hemelsbreed! 

Zo wat 150 Km per etmaal.

Rietzanger, geringd als 1kj op 11 augustus 2015, terug-

gevangen op 23 april 2016 bij Valencia, Spanje. Vast en ze-

ker op de voorjaarstrek noordwaarts.

Dan 4 kleine karekieten, alle teruggemeld uit België.

Kleine Karekiet, geringd als 1kj op 30 augustus 2016, 

teruggevangen op 2 september 2016 te Bokrijk bij Genk, 

België, deze heeft een wat zuidoostelijke koers. 

Kleine Karekiet, geringd als 1kj op 6 augustus 2015, te-

ruggevangen op 28 augustus 2015 bij Charleroi aan de 

Sambre, dicht bij de Franse grens .

Kleine Karekiet, geringd als volgroeid op 19 juli 2015, 

teruggevangen op 31 juli 2015 bij Leuven, België.

Kleine Karekiet, geringd als 1kj op 21 augustus 2014, 

teruggevangen op 1 september 2015 bij Antwerpen.

Rietgors, geringd als 1kj op 9 juli 2015, teruggevangen 

op 14 oktober 2015 in de buurt van Nantes aan de Loire, 

Frankrijk.

Blauwborst, geringd als man 1kj op 26 augustus 2013, 

teruggevangen op 15 november 2014 te Albacete, dat is 

zuidoost van Madrid in Spanje. Overwinteren in Spanje of 

misschien in Afrika?

Nu de elders geringde en door ons teruggevangen vogels:

Rietzanger, geringd als na1kj op 12 augustus 2015 aan 

de  Middellandse Zeekust tussen Barcelona en Valencia, 

teruggevangen op 28 juli 2016.

Rietzanger, geringd als 1kj op 7 augustus 2015 aan de  

Atlantische kust bij Oporto, Portugal, teruggevangen op 

18 juli 2016. Dat is wel hemelsbreed 1616 Km vanaf de 

ringplaats en dan zal  het overwinteringsgebied wel ergens 

veel verder weg in Afrika zijn geweest. Die beesten vliegen 

toch wel heel wat af!

Kleine Karekiet, geringd als 1kj op 29 juli 2009 te Her-

selt, Belgisch Brabant, teruggevangen op 23 juli 2016. Dit 

is met 7 jaren best wel een ouwetje!

Kleine Karekiet, geringd als 1kj op 4 september 2015 

bij Diksmuide in West-Vlaanderen, België,  teruggevangen 

op 5 augustus 2016.

Vinkenbaan Westenschouwen
Eerst weer de door ons op de vinkenbaan geringde vo-

gels, die elders teruggemeld zijn.

Kerkuil, in Alphen aan den Rijn geringd op 22 juni 2016 

als nestjong. Op 26 september 2016 kon deze vogel ge-

controleerd worden in Westenschouwen Zeeland  De vo-

gel kwam tevoorschijn in een van onze projectnetten. De 

afstand bedraagt 74 kilometer van de ringplaats.

Zwartkop, geringd als 1kj op 25 september 2016 en te-

ruggevangen op 7 oktober 2016 bij Herne, dat is zuidwest 

van Brussel.
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Goudhaan, geringd als man 1kj op 4 oktober 2016, terug-

gevangen in Engeland, bij Rochester, dat is aan de Thames-

monding. Dat is  hemelsbreed 219 Km van de ringplaats 

in 5 dagen, maar wie zal zeggen hoever deze goudhaan 

omgevlogen is. B.v. via Calais – Dover ?

Goudhaan, geringd als man 1kj op 26 oktober 2014, te-

ruggevangen op 14 oktober 2015 te Tentelt, dat is in Bel-

gië, niet zo ver van Leuven. 

Goudhaan, geringd als man 1kj op 3 oktober 2015, te-

ruggevangen op 9 oktober 2015 aan de Somme in Noord-

Frankrijk.

Koolmees, geringd als vrouw 1kj op 24 oktober 2015, 

teruggevangen op 26 oktober 2015 te Diksmuide, België. 

Dat is 94 Km in 2 dagen, het is al aardig in de buurt van 

de Franse grens.

Koolmees, geringd als man 1kj op 16 oktober 2015, te-

ruggevangen op 13 november 2015 te Duinbergen, dicht 

bij Zeebrugge, België. 

Merel, geringd als vrouw volgroeid op 29 oktober 2012, 

teruggevangen op 13 maart 2016 te Stockport, dat is in 

Engeland, dicht bij Manchester.

Merel, geringd als man 1kj op 1 november 2014, terugge-

vangen op 27 november 2015 aan de Engelse Kanaalkust 

tussen Hastings en Dover.

Witte Kwikstaart, geringd als 1kj op 25 augustus 2016, 

teruggevangen op 10 september 2016 te Nieuwpoort 

(van de Slag bij) , België.

Putter, geringd als vrouw 1kj op 22 oktober 2015, terug-

gevangen op 18 maart 2016 bij Brussel.

Koperwiek, geringd als man 1kj op 2 november 2014, 

dood gevonden op 26 februari 2016 bij Bristol, Engeland.

Zwarte Mees, geringd als 1kj op 24 oktober 2015, terug-

gevangen op 1 november 2015  te Zichem, niet ver van 

Leuven, België.

Bosrietzanger, geringd als na1kj op 25 juli 2013, terug-

gevangen op 11 juli 2015 te Bellum, bij Gent, België. Al op 

herfsttrek?

Spreeuw, geringd als man 1kj op 6 november 2014, ge-

schoten op 1 december 2015 te St.Germain-sur-Sèves, 

Normandie, Frankrijk. Wie schiet er nu toch op spreeu-

wen?

Nu de elders geringde en door ons op de vinkenbaan te-

ruggevangen vogels:

Roodborst, geringd als 1kj op 22 februari 2015 te Hit-

zacker aan de Elbe, niet zo ver van Hamburg, teruggevan-

gen op 19 oktober 2015.

Zwartkop, geringd als man 1kj op 3 oktober 2015 te 

Aalter bij Gent, België, teruggevangen op 4 oktober 2015, 

dat is de volgende dag! Niet alleen dat deze zwartkop 

naar het noorden ging, hij legde ook nog eens 67 Km in 

die ene dag af! 

Zwartkop, geringd als 1kj op 22 augustus 2015 op het 

Duitse waddeneiland Borkum, teruggevangen op 5 okto-

ber 2015. 

Goudhaan, geringd als man 1kj op 9 oktober 2016 te 

Kleppe, Noorwegen, dat is aan de kust dichtbij Stavanger, 

teruggevangen op 22 oktober 2016. Dit is 800 Km in 13 

dagen. Als de goudhaan in een rechte lijn gevlogen had, 

betekent dit toch ruim 60 Km per dag. Misschien met al-

lerlei omwegen wel 80 Km per dag. En dat voor zo’n klein 

beestje. 

Sijs, geringd als vrouw na 2kj op 29 maart 2014 te Mans-

field, Engeland, dat is in de buurt van Sheffield, teruggevan-

gen op 12 oktober 2015.

Kleine Karekiet, geringd als 1kj op 21 augustus 2015 te 

Oorderen bij Antwerpen, teruggevangen op 16 augustus 

2016.

Kleine Karekiet, geringd als 1kj op 1 augustus 2015 te 

Hamme tussen Antwerpen en Gent, teruggevangen op 6 

augustus 2015.

Pimpelmees, geringd als 1kj op 24 juli 2015 te Brecht, 

ook niet zo ver van Antwerpen, teruggevangen op 30 ok-

tober 2015.

Pimpelmees, geringd als vrouw 1kj op 22 september 

2015 te Ventes Ragas, Litouwen, teruggevangen op 26 ok-

tober 2015.

Krimpenerwaard en omgeving
De door ons geringde vogels:

Visdief, geringd als pull op het Rivium op 16 juni 2003; 

de resten hiervan werden op 2 mei 2016 gevonden in een 
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1. Vink  21.076  al lang geen bulk meer in het vangseizoen.

2. Graspieper  17.876  heeft nog een ruime marge, maar wordt wel kleiner 

3. Goudhaan  12.790  inhaal race !  van plaats 5 naar 3   

4. Fitis  12.130  blijft op plaats 4…. maar nu hoger dan de spreeuw

5. Spreeuw  12.085  daalt twee plaatsen

6. Roodborst  11.765  voelt de hete adem van de zwartkop in zijn nek

7. Zwartkop  11.621  kan alleen maar stijgen in de komende jaren

8. Boerenzwaluw            9.203 toch nog een jaartje op plaats 8

9. Pimpelmees    8.839 bleef weg en is daarom in 2016 op 9 gebleven

10. Merel      7.460 blijft voorlopig in de middenmoot. 

11. Tjiftjaf       7.247 gaat de concurrentie aan met de merel

12. Koolmees    6.747 blijft ondanks een slecht mezenjaar stabiel op 12

13. Heggenmus    6.302 Kan moeilijk stijgen, kan moeilijk dalen.

14. Keep    5.734 volgend jaar ingelopen door kleine Karekiet   

15. Kleine Karekiet    5.658 kijkt, mede door Doove Gat, alleen maar omhoog 

16. Zanglijster    5.366 gaat de keep wel inlopen.

17. Koperwiek     4.433 Tja,  zal nog wel een poosje op 17 blijven staan.

18. Ringmus    4.166 één sijzenjaar en de ringmus zakt verder af 

19. Sijs    4.107 het wachten is “nog steeds” op een sijzeninvasie

20. Kneu    3.745 laatste plaats in de komende jaren is niet zeker

Runners up  

Visdief    3.661 

Winterkoning    3.597

Groenling    3.569

slechtvalkenkast te Rijswijk, bij Den Haag. Deze visdief is 

bijna 13 jaar oud geworden.

En ja hoor, hij leeft(leefde?) nog steeds. De ooievaar, die 

door ons als onze enige ooievaar uit onze geschiedenis 

is geringd op 19 juni 2004 als nestjong bij Lopik, vervol-

gens 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. Daarna teuggemeld uit Duitsland ten 

noorden van Berlijn dicht bij de Poolse grens op 22 juli 

2015. Bij deze laatste terugmelding werd nog vermeld, dat 

de partner van deze ooievaar kortgeleden dodelijk ver-

ongelukt was. 

Op 15 februari 2016 werd deze ooievaar weer gezien te 

Alcazar de San Juan, Ciudad Real, Spanje, vanwaar hij al 3 

maal eerder, in 2013, is gemeld.

Na de ringdatum 6 meldingen. Misschien is deze vogel al 

12 keer heen en weer geweest tussen Noord-Duitsland 

en Spanje.

Lang-zal-hij-leven-in-de-gloria!

Top 20 VRS Nebularia
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Overzicht geringde vogels VRS Nebularia 2016
CODE SOORT AANTAL CODE SOORT AANTAL

3040 Torenvalk 4 12200 Cetti's Zanger 2

3700 Kwartel 1 12360 Sprinkhaanzanger 49

4070 Waterral 43 12380 Snor 5

4080 Porseleinhoen 1 12430 Rietzanger 304

4240 Waterhoen 12 12500 Bosrietzanger 65

5190 Watersnip 13 12510 Kleine Karekiet 534

5290 Houtsnip 3 12530 Grote Karekiet 1

5530 Witgat 1 12590 Spotvogel 28

5820 Kokmeeuw 25 12730 Sperwergrasmus 1

5928 Zilvermeeuw (argenteus) 2 12740 Braamsluiper 22

6150 Visdief 63 12750 Grasmus 61

6840 Turkse Tortel 4 12760 Tuinfluiter 150

7350 Kerkuil 42 12770 Zwartkop 853

7570 Steenuil 10 12980 Pallas' Boszanger 1

7950 Gierzwaluw 8 13000 Bladkoning 15

8310 IJsvogel 3 13030 Bruine Boszanger 1

8480 Draaihals 4 13110 Tjiftjaf 484

8560 Groene Specht 1 13113 Siberische Tjiftjaf 1

8760 Grote Bonte Specht 6 13114 Scandinavische Tjiftjaf 2

9740 Boomleeuwerik 1 13120 Fitis 111

9760 Veldleeuwerik 25 13140 Goudhaan 863

9920 Boerenzwaluw 46 13150 Vuurgoudhaan 70

10010 Huiszwaluw 39 13350 Grauwe Vliegenvanger 4

10090 Boompieper 16 13490 Bonte Vliegenvanger 9

10110 Graspieper 84 14370 Staartmees 98

10170 Gele Kwikstaart 8 14610 Zwarte Mees 2

10190 Grote Gele Kwikstaart 61 14620 Pimpelmees 73

10200 Witte Kwikstaart 4 14640 Koolmees 129

10660 Winterkoning 124 14870 Boomkruiper 11

10840 Heggenmus 140 15600 Kauw 1

10990 Roodborst 520 15820 Spreeuw 21

11040 Nachtegaal 11 15910 Huismus 21

11060 Blauwborst 19 15980 Ringmus 23

11210 Zwarte Roodstaart 1 16360 Vink 16

11220 Gekraagde Roodstaart 23 16490 Groenling 5

11370 Paapje 4 16530 Putter 3

11390 Roodborsttapuit 5 16540 Sijs 5

11460 Tapuit 1 16600 Kneu 2

11462 Groenlandse Tapuit 1 16631 Grote Barmsijs 2

11870 Merel 198 16634 Kleine Barmsijs 1

11980 Kramsvogel 20 17100 Goudvink 15

12000 Zanglijster 16 18570 Geelgors 1

12001 Oostelijke Zanglijster 29 18740 Dwerggors 1

12002 Turdus philomelos clarkei 103 18770 Rietgors 37

12010 Koperwiek 38 Totaal 5886
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Met ingang van 1963 is Ton van Ree penningmeester geweest van de stichting Vogelringstation Nebularia. Dit is maar 

liefst 53 jaar! Per 2016 heeft Marcel Schildwacht het stokje overgenomen van Ton. Als Marcel (nu 53 jaar jong) het 

penningmeesterschap net zo lang wil volhouden als Ton, dan moet hij minimaal 106 jaar worden….dat wordt nog een 

hele klus…

Het jaar 2016 stond dus in het teken van de overdracht van het penningmeesterschap. Dat ging niet zonder slag en 

stoot. De Spaarrekening zat bij de ASR en het bleek heel moeilijk om machtiging over te zetten van de ene naar de 

andere persoon. Uiteindelijk hebben we er maar voor gekozen om de rekening leeg te plukken en het kapitaal op de 

Rabobank-betaalrekening te zetten. 

In 2016 was er een schone taak weggelegd voor de nieuwe penningmeester om externe financiering te zoeken voor 

de renovatie van de slaaphut. De slaaphut dient na 50 jaar drastisch te worden gerenoveerd. Door enkele fondsen en 

sponsoren aan te schrijven is het uiteindelijk gelukt om het noodzakelijke bedrag bij elkaar te sprokkelen zodat we de 

renovatie in 2017 gestalte kunnen geven. Een groot deel van het bijeengebrachte geld is al op onze rekening gestort, 

een klein deel is toegezegd en zal na afloop van de renovatie worden afgerekend.

 Financieel overzicht 2016:

 Post      Saldo 2016

 Banksaldo per 1-1-2016 Rabo   1.417,37

 Banksaldo per 1-1-2016 ASR      826,47 +

 Totaal saldo per 1-1-2016   2.243,84

 Inkomsten
 Donaties en giften         5.768,50

 Sponsoring renovatie slaaphut 2017        3.200,00

 Vergoeding ringen                   75,62

 Advertentiekosten          500,00

 Bijdrage bankkosten Rabobank        110,00

 Rente ASR spaarrekening            9,03

 Uitgaven
 Ringen en netten    2.715,69

 Electra en geluid    320,89

 Bouw hout- en gashok   186,28

 Jaarverslag     301,45

 Diverse     206,47

 Bankkosten     125,90

 Reservering renovatie slaaphut 2017  3.200,00

 Reserve     2.490,00 +

 Totaal     9. 587,53  9.587,53

 Banksaldo per 31-12-2016 Rabo  7.933,84

 Banksaldo per 31-12-2016 ASR  0,00

 Tegoeden Vogeltrekstion per 31-12-2016 75,62 
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