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Voor een aantal mensen binnen VRS Nebularia is met het 

vogels ringen en onderzoeken op Vlieland het doek nu 

definitief gevallen. De vangmiddelen zijn weggehaald en 

zijn verdeeld onder collega ringers.  Het is nu klaar.  De 

herinneringen blijven. Hennie van Buren kijkt samen met 

Ton van Ree terug op meer dan een halve eeuw ringacti-

viteiten op een bijzondere plek, de Kroonspolders, op een   

prachtig Waddeneiland.

We hebben dit jaar de woonhut op Westenschouwen 

grondig moeten renoveren. De woonhut is daar in 1964 

neergezet door de oprichters Leen en Ton van Ree, Wout 

Vuyk en Wim van der Gaag.  Het is een gegeven dat al-

les zijn onderhoud nodig heeft. Zo ook  onze oude ver-

trouwde woonhut en vooral na 53 jaar. De huidige groep 

vogelonderzoekers voelde zich daarom verplicht om 

bouwtechnisch aandacht te besteden aan het huisje om 

het ook voor een toekomstige generatie te behouden en 

te conserveren. Dit alles als goed rentmeesterschap, ei-

genlijk een verplichting naar de mannen van het eerste 

uur. Het een en ander is niet van de een op andere dag 

besloten. Ruim drie jaar geleden werden de eerste voor-

zichtige plannen gemaakt. Maar op 15 oktober konden we 

een bewogen renovatie afsluiten. Er waren ongeveer 20 

mensen die het heugelijk feit wilden delen en wij  waren 

vooral erg blij dat Leen en Mats van Ree waren gekomen 

om de woonhut feestelijk te heropenen. Frits Vuyk heeft 

een stukje geschreven waarin hij terugkijkt op de verbou-

wing en tevens een inkijkje geeft hoe het een en ander tot 

stand is gekomen.

Een terugkerend aandachtspunt is de bezetting op het 

ringstation Westenschouwen. We hebben gelukkig weer 

enkele nieuwe mensen die mee willen werken binnen de 

stichting. Wilfred Wilde is daar een van. Wat verder op in 

dit jaarverslag stelt hij zich aan u voor. Wilfred heeft in het 

najaar op Westenschouwen al diverse keren meegeholpen 

en dat beviel hem goed en dat was overigens wederzijds. 

Omdat hij geen vreemde is met vogels, enthousiast is en 

het ringonderzoek erg interessant vindt is hij inmiddels 

aangemeld bij het VT voor het opleidingstraject aspirant-

ringer.  Co van de Boogert is nu ook officieel aangemeld 

voor de vernieuwde opleiding. Kees Goudswaard gaat nu 

zijn 3de jaar in en zit nog in de oude regeling van de op-

leiding tot ringer.

Verder in dit jaarverslag een overzicht van de diverse pro-

jecten die we in het afgelopen jaar weer hebben gedraaid.  

Het langdurende CES Project in de Stolwijkse Boezem 

nabij Gouderak is er zo een. In de Hooge Boezem achter 

Haastrecht is het  vogelonderzoek het vijfde jaar inge-

gaan. Samen met de regionale Natuur- en Vogelwerkgroep 

Krimpenerwaard doen we in de afgelopen 10 jaar ringon-

derzoek naar steenuilen. Kerkuilen komen nu ook steeds 

meer in beeld en de populatie is inmiddels al groter dan 

die van de steenuil. Al de verschillende uitkomsten van 

deze projecten kunt u in dit jaarverslag vinden.

Daarnaast zijn we op Westenschouwen vanaf half juli weer 

van start gegaan met de najaarsvangsten op ons ringsta-

tion. De vangtotalen, bijzonderheden, najaarstrek zijn ook 

allemaal opgetekend.

Nieuw in dit jaarverslag is de financiële verantwoording 

door onze penningmeester. Kunnen we gelijk zien of er 

nog snippen in de knip zitten. n

Cor Oskam                                                                                                                         

 Voorzitter stichting VRS Nebularia

Van de voorzitter
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Het einde van een tijdperk
Omdat het vangen op Vlieland nu definitief gestopt is, nog 

even wat herinneringen. In de beginjaren ‘50 waren daar 

de eerste experimenten met het vangen en het dromen 

van het vangen van vogels. Met een beetje geduld en in-

levingsvermogen heeft Leen van Ree in 1954 op een van 

de kleine plasjes in de Kroonspolders een Grauwe Franje-

poot met de hand gevangen. Veel later deed hij dat samen 

met broer Ton nog een keer over, nu met een netje. Van 

het groepje van zeven Grauwe Franjepoten kwamen er 

vier in het netje en konden er drie gevangen en geringd 

worden. De eerste mistnetten kwamen toen in Neder-

land in gebruik. Samen met andere pioniers, zoals Wijnand 

Bleumink, Arie Spaans en Gerard Boere waren er tal van 

vangacties, al dan niet met succes. De prachtige verhalen 

hierover komen nog regelmatig voorbij. Twee netjes plaat-

sen op het immens grote Wad en dan wachten totdat alle 

steltlopers uit de nabije omgeving erin zouden vliegen. De 

netten werden tegen de avond in de 2e Kroonspolder 

(HVP) opgesteld en in een klein tentje op de halve dijk 

werd in het donker de hoogwatervlucht afgewacht.  He-

laas met weinig resultaat. 

Er waren in die tijd ook vangpogingen met legnetten. De 

kunst was dan om in de avond of in de nacht  op het 

wad de vogels met een lantaarn te verblinden en er een 

klein netje, bevestigd aan een lange stok, overheen te leg-

gen. Vandaar de naam. Het bleek dat het dan wel slecht 

weer moest zijn, hoe slechter hoe beter, regen en liefst 

veel wind. Het licht van de Vliese vuurtoren mocht dan 

eigenlijk niet meer zichtbaar zijn vanwege de regen. Dan 

lukte het aardig. Wijlen Jaap Taapken was hier goed in en 

leerde het ons. Later kwam de bromkast in gebruik, die 

langs elektronische weg afgrijselijk veel lawaai maakte en 

daarmee het kletsende en zuigende geluid van onze voet-

stappen op de natte wadmodder overstemde. Hij werd 

gebruikt als het weer eigenlijk niet slecht genoeg was !

Op een avond liepen we zo langs een Kroonspolderdijk 

met lantaarn en legnet, toen er ergens in de verte een 

lichtje ons tegemoet kwam. Stropers? Smokkelaars? An-

dere booswichten? Dichtbij gekomen bleken het Arie 

Spaans en Wijnand Bleumink te zijn, die op hetzelfde idee 

gekomen waren. Het was redelijk weer, dus vangsten 

weer nihil.

Eens organiseerden we een soort vangkamp, waardoor 

er enige dagen een aantal mederingers aanwezig waren. 

In een rietveld naast de kazerne kwam toen iedere avond 

een flinke groep spreeuwen overnachten. Dus werd tegen 

de avond door de verzamelde ringers uitgerukt. Aan één 

kant een aantal mensen die enige mistnetten op een rij 

ophielden met de bovenste baan juist boven de toppen 

van het riet, de rest fungeerde als drijvers. De gestoor-

de spreeuwen fladderden in het donker net boven het 

riet richting netten en kwamen er ook in terecht, maar 

helaas, ze krabbelden er met dezelfde vaart weer uit en 

gingen verder. Er werden er in totaal  een stuk of tien 

geringd………

Vlieland, een terugblik
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Na zulke expedities zaten we vanzelfsprekend onder de 

modder en andere ongerechtigheden.

Uit deze tijd stamt dan ook het gezegde: als je ’s avonds je 

broek uittrekt, kan je hem in de hoek zetten!

Ook waren er de experimenten met het kanonnet. Dat 

werd afgeschoten d.m.v. samengeperste lucht en op af-

stand draadloos bediend. Het ontvangertje lag bij het net 

in een z.g. waterdicht kastje op het wad. En dan kwam 

de vloed en dan werd het kastje ondergedompeld in het 

zoute water, waarna  het natuurlijk niet meer werkte. Het 

kastje bleek niet zo heel erg waterdicht te zijn. Dus in 

het dorp een rol van 100 meter snoer gehaald, zodat het 

net na wat geknutsel toch op enige afstand bediend kon 

worden. En inderdaad, we vingen er wel drie kokmeeu-

wen mee.

Er kwamen daarna nog veel leuke vangsten, waaronder 

een woudaap. Een morinelplevier in 1967 met een meel-

worm in een klein klapnetje en een breedbekstrandloper 

in 1973 in een van de inloopkooien. Vier veldrietzangers 

in 2007 mogen hier zeker niet onvermeld blijven. Eerst 

twee pas uitgevlogen jonge vogels en een adult vrouwtje 

met een broedvlek.

Een week later werd een vierde veldrietzanger gevan-

gen. Wederom een jonge vogel. Hier kon niemand meer 

omheen en het werd dus met aan zekerheid grenzende 

waarschijnlijkheid, het eerste broedgeval voor Nederland. 

Verder om nooit te vergeten: een inloopkooi met zeven 

kleine strandlopers. Al die verschillend gekleurde rugge-

tjes. Een prachtig gezicht.

Sinds 1960 werd er structureel in de maand augustus 

gevangen, zowel in de 1e Kroonspolder met de inloop-

kooien als in het struweel langs de stuifdijk aan het eind 

van de 4e polder met de mistnetten. In 2004 moesten we 

in verband met de sluiting van het Cavaleri Schiet Kamp ( 

CSK ) deze laatste locatie verlaten en ook de mistnetten 

in de 1e polder opstellen.

Eerst was ons onderkomen het Posthuis, later een om-

gebouwde garage, Virgo, daarna de kazerne van het CSK 

en de laatste jaren de Zwaluw van het SBB. Door ver-

andering van de vegetatie werden de vangplekken soms 

noodgedwongen gewijzigd. Vooral de laatste jaren was het 

lastig om in de 1e Kroonspolder te vangen. Door toedoen 

van de vele overwinterende ganzen, die de wortelstokken 

opeten, werd het riet erg laag en was er geen achtergrond 

voor de mistnetten. Dus elk jaar moesten we wel even 

goed rondkijken en nadenken wat de beste plek was om 

de mistnetten neer te zetten. Maar uiteindelijk lukte dat 

altijd prima. 

Maar goed, genoeg herinneringen. Het ringwerk moest 

definitief afgesloten worden en dus ben ik in het voorjaar 

op de boot gestapt om te kijken wat er met alle vang-

materialen gebeuren moest. Met medewerking van Carl 

Zuhorn van SBB hebben we een pakket gemaakt met vier 

inloopkooien en alle mistnetstokken. Er zijn twee inloop-

kooien op Vlieland achtergebleven voor onderzoek van 

studenten op de strekdammen aan het Noordzeestrand. 

Zo krijgen ze toch weer een nieuwe functie. Via de post 

zijn de materialen uiteindelijk in Lekkerkerk aangekomen 

en van hieruit naar diverse vanglocaties van Nebularia 

Vlieland

7

Leen van Ree overziet de eerste Kroonspolder in de voor hem karakterestieke pose genietend van een Balmoral sigaar



JAARVERSLAG 2017VRS NEBULARIA

verhuisd. Zo krijgen ze na een halve eeuw dienst doen op 

Vlieland nog een tweede leven, zolang ze het nog uithou-

den tenminste.  De mistnetten, grondboor, schoorlijnen 

en andere benodigde spullen om te kunnen vangen zaten 

al die jaren in een grote kist, die meer dan 50 jaar geleden 

verscheept was naar het eiland. Commentaar van iemand 

die de kist in die tijd zag arriveren bij het Posthuis: welke 

optimist stuurt er nu een doodkist vooruit naar Vlieland?  

De inhoud heb ik in een grote plunjebaal gestopt en zelf 

mee terug genomen. De kist is achtergebleven. In de be-

ginjaren overwinterde deze kist altijd ergens boven in het 

Posthuis. Daarna heeft Maarten er jaren opgepast en op-

geslagen in de reddingschuur en vond het erg leuk om 

hem in zijn serre in zijn nieuwe huis te zetten. Zo blijven 

de Van Reeën toch nog een beetje op Vlieland. Het was 

toch wel even slikken, Leen en Ton hebben er meer dan 

60 jaar vogels gevangen en ik ben er afgelopen 30 jaar 

toch ook bijna elk jaar geweest om te assisteren. 

Het tijdperk Vlieland is hierbij definitief afgesloten. Ik wil 

de mensen van het SBB nog eens hartelijk danken voor 

alle hulp, die we alle jaren hebben gekregen. De kooien 

en de stokken lagen altijd al op hun plek in de Kroonspol-

der en werden netjes opgeslagen, eerst bij het SBB in de 

schuur, later op de zolder van de Zwaluw. En als we hulp 

nodig hadden bij het een of ander, we konden altijd bij hen 

terecht. Ook veel dank aan Maarten, die altijd met de kist 

liep te slepen en zorgde dat hij in ons woonverblijf terecht 

kwam, waar dat ook was na het Posthuistijdperk. Het zal 

raar zijn om naar Vlieland te gaan en geen ringactiviteiten 

meer te ondernemen, hoewel je dan wel wat meer tijd 

hebt om de rest van het eiland te bekijken. Elk nadeel 

heeft een voordeel. 

Tot slot nog een klein overzichtje van de geringde steltlo-

pers. Aangezien ik de aantallen van de geringde zangvogels 

niet zo gauw beschikbaar heb, laat ik die maar weg, met 

uitzondering van één  soort. Op Vlieland hebben we al die 

jaren tien Fluiters gevangen. Dat is een soort die  vroeg 

doortrekt, eind juli/begin augustus. Het zijn er niet zo bar 

veel, maar we komen deze soort niet gauw elders tegen. 

n

Waterral                    250 Kanoetstrandloper           2 Kemphaan                    52 Groenpootruiter           18

Porseleinhoen               14 Drieteenstrandloper         1 Watersnip                   620 Witgat                     130

Bontbekplevier              96 Kleine Strandloper         62 Rosse grutto                 15 Bosruiter                     86

Strandplevier                14 Temminck strandloper     8    Wulp                             9 Oeverloper              1100

Morinelplevier                1 Krombekstrandloper      33 Zwarte ruiter                 5 Steenloper                  16

Goudplevier                   5 Bonte strandloper        235 Tureluur                     150 Grauwe franjepoot         4

Zilverplevier                  4 Breedbekstrandloper        1 IJslandse tureluur           25 Paarse strandloper         1

Overzicht steltlopervangsten Vlieland  1960 - 2015                                                                                          
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Certificering en cursussen
In 2017 hebben Jennifer Rowlands en Marcel Schildwacht 

deelgenomen aan een opleiding voor het bemonsteren 

van vogels, het zogenoemde zoönose project. Het zoö-

nose project is opgezet in een samenwerkingsverband 

tussen het Vogeltrekstation, Erasmus Medisch Centrum 

en vogelringers.

Een zoönose is een infectieziekte die kan worden overge-

dragen van dieren op mensen. Hierbij kan men o.a. den-

ken aan vogelgriep, varkensgriep, hondsdolheid, ebola, Q-

koorts en ziekte van Weil. Door middel van het nemen 

van bloedmonsters, uitstrijkjes uit de cloaca en keel en 

het afnemen van teken, kan men onderzoeken of vogels 

dragers zijn van infectieziekten die eventueel schadelijk 

zijn voor de mens of (huis)dier. Onze aandacht bij vogels 

gaat vooral uit naar de virussen die kunnen worden ver-

spreid door soorten die in Afrika of rond de Middellandse 

zee overwinteren.  Zij zouden eventueel tropische teken 

bij zich hebben of zelf besmet zijn met virussen zoals het 

West Nijlvirus of het Usutuvirus. In het verre verleden 

maakten we ons om deze virussen en tropische teken nog 

niet al te veel zorgen, maar door de verandering van het 

klimaat, wordt ook het leefgebied van deze virussen en 

teken in onze omgeving geschikter. 

In 2016 werd er door 53 ringers deelgenomen aan het 

project die vervolgens 949 samples hebben verzameld.  

Hierbij was 1 kleine karekiet verdacht en werd er bij 15 

merels, 1 grasmus en 1 zwartkop een USUV bevestigd. 18 

ringers hadden 149 teken verzameld bij 83 vogels waarbij 

4 soorten teken waren vastgesteld. 3 tekensoorten waren 

van exotische afkomst. (gegevens over 2017 zijn nog niet 

beschikbaar)

Erik Kleyheeg en Cor Oskam hebben deelgenomen aan 

een 10-daags internationaal ringproject in Kenia. Dit pro-

ject werd in 1969 opgezet door David Pearson en nu 

voortgezet door Colin Jackson. Ze hebben daar heel wat 

vogels door de handen gehad en verder veel kennis opge-

daan met soorten waar je in Nederland alleen maar van 

kan dromen.  Zie het stukje verder in dit jaarverslag.   

Het bestuur van de ringersverening heeft in mei 2016 een 

uitgebreid advies gepresenteerd om tot  een betere oplei-

ding en certificeringsregeling voor ringers te komen.  Het 

richtte zich vooral op het verhogen van de kwaliteit van 

het ringwerk ten behoeve van het wettelijk opgelegde we-

tenschappelijk doel van het ringwerk en het bevorderen 

van de kennisoverdracht tussen de ringers onderling. Op 

de ringersdag op 16 december 2017 in Wageningen werd 

het vernieuwde opleidingsplan gepresenteerd en toege-

licht. Vanaf nu kunnen geïnteresseerden zich ook weer 

opgeven om het vernieuwd opleidingstraject tot ringer in 

te gaan. De beginnende ringer moet zich aansluiten bij een 

ringgroep, die projecten doet waar het  Vogeltrekstation  

duidelijke wetenschappelijke waarde aan hecht. De aspi-

rant- ringer moet met een groot aantal leerdoelen aan de 

slag en een duidelijke motivatie geven waarom hij graag 

een machtiging wil hebben om zelfstandig vogelringonder-

zoek te verrichten. Het opleidingstraject in minimaal twee 

jaar. Er is een toetsingscommissie die kijkt naar de plaat-

sing, motivatie van de aspirant en aan welke projecten 

hij of zij deelneemt. Er komen tussentijdse evaluaties en 

er is nu een theorie-examen naast het praktijk-examen. 

De aspirant-ringer wordt ook geacht bij meerdere ring-

groepen stage te lopen om zo de kennis te vergroten en 

zijn of haar horizon te verbreden. Ook voor een Mentor, 

die de aspirant-ringer moet gaan begeleiden, gaat er wat 

veranderen. Het Vogeltrekstation is nog niet geheel klaar 

met het benoemen van alle taken en komt daar binnen-

kort mee. Binnen onze ringgroep zijn er drie mensen in 

opleiding waarvan er twee starten in het nieuwe oplei-

dingstraject.  Kees Goudswaard is al voor het derde jaar 

in opleiding en heeft Marcel Schildwacht als mentor. Co 

van de Boogert heeft afgelopen jaar al structureel meege-

lopen, ook binnen meerdere projecten en is nu ook aspri-

rant- ringer.  Cor Oskam is zijn begeleider. Wilfred Wilde 

is vanaf 1 januari 2018 ook aspirant- ringer en zal in het 

eerste jaar twee mentoren krijgen, namelijk Marcel Schild-

wacht en Cor Oskam.  Daarna zal Jennifer Rowlands het 

stokje overnemen. Wilfred wil ook graag contact blijven 

houden met de ringgroep op Saefthinge om daar met een 

CES project mee te draaien. 

Het is voor onze ringgroep fijn dat er weer nieuwe men-

sen bij gekomen zijn die op den duur zelfstandig taken 

kunnen oppakken. We wensen hen heel veel succes toe 

met de opleiding. Dat hebben ze nodig want de tijd ligt al 

heel ver achter ons dat, als je aan kon tonen dat je broer 

een kanarie had, je gelijk in aanmerking kwam voor een 

ringvergunning ! n

Even voorstellen
Beste vogelringvrienden, bij deze wil ik mijzelf aan de 

groep voorstellen op verzoek van Cor.

Ik ben Wilfred Wilde, 46 jaar oud en woonachtig in het 

mooie Krabbendijke (Zeeland).

Ik ben getrouwd met Novita en wij hebben een zoon van 

18 jaar genaamd Anggie. Mijn vrouw komt uit Indonesië 

Personalia Nebularia
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Europese inheemse vogels, vaak door vangsten met mist-

netten en slagkooien. Het is voor mij een enorme eer om 

hier tegen te mogen strijden.

Mijn liefde voor vogels is er eigenlijk altijd al geweest. Ik 

heb veel van de wereld mogen zien en op die momenten 

was ik graag in de natuur en dan vooral om het “vogel-

schoon” te bewonderen. Ik wilde al langere tijd vogelrin-

ger worden maar kende niet de juiste mensen en er was 

een stop op nieuwe ringers dus dat moest even in de 

koelkast worden gezet.

Half vorig jaar heb ik contact opgenomen met Cor en 

heb ik mijn interesse getoond en ben sindsdien een aantal 

keer op het VRS in Westenschouwen geweest. Tevens ben 

ik een aantal keer naar Saeftinge gegaan en ook daar wil ik 

in de toekomst aan de slag als ringer.

Wat mij erg opviel bij Nebularia is de gemoedelijke sfeer. 

Ik voelde me er direct thuis en kon met al mijn vragen 

bij iedereen terecht. Voorlopig zijn Marcel en Cor mijn 

mentoren maar eind van het jaar gaat Jennifer mij onder 

haar hoede nemen.

Ik heb er in ieder geval veel zin in!! n

en ik ben dan ook verzot op het Indische eten. Wij pro-

beren dan ook ieder jaar wel een keer naar Indonesië te 

gaan om familie op te zoeken en wij hebben ook nog een 

huisje daar. Ik hoop daar in de toekomst ook nog eens te 

gaan wonen maar dat zijn plannen waar ik me nu nog niet 

erg veel mee bezig houd. Even een stukje geschiedenis:

Ik ben op mijn 17de jaar bij de Koninklijke Marechaussee 

gaan werken maar ik had het daar snel gezien. Het werk 

was erg bekrompen en had eigenlijk andere dromen om 

te verwezenlijken. Ik ben van daaruit over gestapt naar 

het Korps Mariniers en heb het tot sergeant geschopt bij 

dit mooie Korps. Ik ben voor de Mariniers uitgezonden 

geweest naar Cambodja, Eritrea en heb nog even in de 

woestijn van Koeweit gezeten. Tevens heb ik 2 jaar op het 

mooie Curaçao mogen wonen en dat vond ik dan ook de 

mooiste tijd van mijn leven. Was toen ook nog vrijgezel 

dus behoorlijk genoten!! Omdat ik erachter kwam dat je 

wel erg afgestompt raakt bij Defensie, heb ik de overstap 

naar de politie gemaakt. Dat heb ik 13,5 jaar met veel 

plezier gedaan. Ik heb de laatste 4 jaren als dierenpoli-

tieagent mee gedraaid en dat vond ik echt een verrijking. 

Veel goede zaken gedraaid waardoor veel misstanden uit 

de wereld werden geholpen.

In oktober 2016 heb ik de overstap gemaakt naar de Lan-

delijke Inspectiedienst Dierenbescherming en werk daar 

nu met enorm veel plezier. Wij zijn een tweedelijnsdienst 

en houden ons voornamelijk met bestuursrecht bezig. Te-

vens ben ik repressief gebezigd met de handel in vogels 

door het hele land. Wij bezoeken vogelmarkten en voliè-

res waarbij ik me voornamelijk op de wildzang focus. Er 

is in den lande enorm veel wildvang van de beschermde 

Relaas Co van de Boogert, aspirant ringer
Na een paar snuffelstagedagen in 2016 ben ik dit jaar als 

assistent i.o. begonnen. Ik heb eerst over de schouder van 

de ringers en de vangers meegekeken om daarna geleide-

lijk aan ook eens een vogeltje te hanteren of te plukken 

(uit het net uiteraard). Ik vond het in het begin heel span-

nend, zeker met superkleine vogeltjes als goudhaantjes. De 

dagen die ik op de vinkenbaan heb doorgebracht vond ik 

leerzaam en gezellig. Wat weten jullie er allemaal veel van 

en wat zijn jullie handig en bevlogen. Na de eerste dagen 

heb ik gelijk de belangrijkste boeken aangeschaft en heb 

ik mij verdiept in de handkenmerken. Lang niet alle rui-

grenzen kon ik gelijk herkennen, maar mijn kennis is toch 

geleidelijk toegenomen en ik herken al veel dingen. Het 

vetgehalte vind ik nog erg moeilijk, omdat het me soms 

bij al dat blazen vrij licht wordt in het hoofd en dan heb 

ik het nog steeds niet goed gezien.  Ik heb inmiddels mijn 

draai wel gevonden. Ik vang, notuleer en  ring  (dat laatste 

altijd onder toeziend oog van de meesters) lekker mee, al 

is mijn productie nog laag en moet ik bij moeilijke gevallen 

terugvallen op de geroutineerde vangers. Het geduld van 

mijn leermeesters kent geen grenzen en daar ben ik ze 

zeer erkentelijk voor. Van deze plaats wil ik daarom  Cor 

(mijn mentor), Jennifer, Marcel en Bert hartelijk bedanken 

voor hun wijze lessen en duidelijke instructies. Natuurlijk 

heb ik ook andere mensen gezien, maar de eerste vier 

waren er op zeer regelmatige basis voor mij. Komend jaar 

wil ik er graag weer bij zijn en wie weet word ik nog eens 

een erkend ringer. n

vervolg
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Wilfred Wilde met zijn vrouw Novita
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Weidevogels in de Krimpenerwaard
Ook dit jaar ben ik met Carla, mijn weidevogelmaatje, 

weer veel in het veld geweest om de weidevogels te be-

schermen. We konden relatief vroeg beginnen, omdat het 

in maart mooi zonnig weer was en de vogels er ook zin 

in hadden om te gaan nestelen. Het gras is dan nog lekker 

kort, wat het zoeken gemakkelijk maakt. De omstandig-

heden waren wel iets anders vergeleken met vorig jaar. 

We hadden er twee nieuwe boeren bij, waar we moesten 

onderzoeken of er überhaupt weidevogels zaten. Bij één 

boer viel dat heel erg tegen en bij de andere boer zaten 

meerdere grutto’s, dus dat stimuleert de boer wel om er 

iets mee te doen. Dat pakte gelukkig goed uit en er zijn 

meerdere pullen groot geworden. Bij onze “oude“ boeren 

was er veel minder mais ingezaaid. Eén van de twee is 

sinds vorig jaar biologisch gaan boeren. Hierdoor is mais 

een lastig gewas geworden, je mag namelijk geen bestrij-

dingsmiddelen gebruiken en dus zou het onkruid handma-

tig verwijderd moeten worden. Aangezien dat praktisch 

niet haalbaar is, is deze boer gestopt met mais. Dit is voor 

ons kievitenbestand een minder goede uitkomst, want ze 

zaten afgelopen jaar graag in het maisland. Als kuikenland 

is maisland niet zo geschikt, dus in dat opzicht is het weer 

een verbetering.

Uiteindelijk hebben we bij boer de Vos 22 kieviten, 4 grut-

to’s, 10 scholeksters en 2 tureluurs gevonden en bij boer 

de Vries 1 grutto, 8 kieviten, 5 scholeksters en 1 tureluur.

Door de natte en koude aprilmaand zijn er weinig pullen 

groot geworden van het eerste legsel. De vogels die later 

zijn begonnen hadden meer kans van slagen. Veel nesten 

zijn goed uitgekomen, maar door de kou en de nattigheid 

zijn veel kleine pullen doodgegaan. Verder in het seizoen 

zijn de pullen m.n. van de grutto, tureluur en scholekster 

groot geworden. Met maaien zijn er meerdere halfwas 

grutto’s gesignaleerd en met de jacht op kievit pullen heb-

ben we er 4 kunnen ringen. Dezelfde pullen hebben we 

na 3 weken nog een keer terug gevangen. Ze waren flink 

gegroeid en dus een grote kans om volwassen te worden 

gezien het feit dat ze de eerste weken overleefd hadden. 

Later in het seizoen zijn we niet veel het veld in geweest 

en veel vanaf de zijllijn gekeken. Er waren weer veel kraai-

en aanwezig en aangezien de percelen nog later gemaaid 

zouden worden dan gepland hebben we alles met rust 

gelaten. Alleen met het maaien is er veel meegereden op 

de tractor om te kijken of er nog wat pullen zaten, die we 

over de sloot konden zetten. 

Door het nieuwe systeem van het ACK (Agrarisch Col-

lectief Krimpenerwaard) dat vorig jaar is ingegaan en het 

digitaal invoeren in het veld van de nestgegevens worden 

de nestgegevens meteen bekeken en kunnen de boeren 

in overleg met het ACK last-minute een ander beheer af-

spreken voor bepaalde percelen. Hierdoor worden perce-

len vaak later gemaaid, zodat de kuikens meer kans heb-

ben. Ook het maaien in stroken en ruige mest strooien 

is goed om voedsel en beschutting voor de kuikens te 

creëren. 

Al met al was het een goed weidevogelseizoen met rede-

lijke resultaten en een prima samenwerking met de boe-

ren, die zelf ook heel inventief zijn om de weidevogels te 

beschermen. n

Krimpenerwaard vervolg
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weidevogels ringen met Carla Zantinge 

Hier houdt Carla een zojuist geringde 

pull tureluur in haar hand



JAARVERSLAG 2017VRS NEBULARIA

Gierzwaluwen
Ook dit jaar zaten er weer aardig wat gierzwaluwen bij 

Leen van Ree onder de dakpannen. We hebben er 15 kun-

nen ringen, waarvan 1 volwassen exemplaar. De 14 pullen 

waren verdeeld over 5 nesten.  Er zaten nog een paar 

nesten, maar daar konden we helaas niet bij. Ze zaten zo 

dicht bij de nok, dat we de pannen niet veilig konden weg-

halen. Het risico dat de zwaluwen teveel gestoord werden 

of dat Leen van het dak zou vallen was het niet waard om 

de pullen te ringen. Veiligheid voor alles. Het gaat waar-

schijnlijk om 3 nesten aan het gedrag van de ouders te 

zien.  Er waren ook wat nieuwe paren, die niet tot broe-

den zijn gekomen. Ze kwamen later aan, woonden een 

poosje onder een dakpan en vertrokken weer. Hopelijk 

zijn dit nieuwe broeders in het nieuwe broedseizoen.  De 

hoeveelheid broedparen is dit jaar dus stabiel gebleven en 

naar verwachting komen de jonge vogels, die nu onder de 

pannen gezeten hebben na hun lange reis begin mei weer 

terug. We zullen ze weer verwelkomen en het zou mooi 

zijn als ze volgend jaar tot broeden komen. n

Uilen in de Krimpenerwaard
Het blijft helaas een lastig verhaal met steenuilen in de 

Krimpenerwaard. Ondanks tal van inspanningen en aan-

dacht voor dit kleine uiltje in het afgelopen jaar door 

leden van de “Natuur en Vogelwerkgroep Krimpener-

waard” komt het aantal broedende steenuilen niet boven 

de 10 paar uit. Er konden 26 pullen en een volwassen 

vogel geringd worden. Maar als je meldingen terug krijgt 

en je ziet dat vier van de pullen niet ouder geworden zijn 

dan een twee maanden dan stemt je dat wel ongerust en 

had je dat heel graag anders gezien. Twee net uitgevlogen 

vogels zijn verdronken in een drinkbak in de nabijheid van 

de nestkast. Een ander net uitgevlogen jong werd plat-

gereden door een auto. Maar realiteitszin zegt je dat het 

een gegeven is. In het eerste jaar worden veel jonge vo-

gels slachtoffer door het verkeer en verdrinken er veel in 

drinkbakken. Ze horen in de top drie van doodsoorzaken.  

Het volwassen mannetje waarvan op een locatie bekend 

was dat hij zijn jongen de laatste vier jaar opvoedde met 

zwarte sterns, visdieven en steltlopers is in de nazomer 

doodgereden. Hij werd gevonden in de berm van de weg 

met een dode veldmuis op 50 cm afstand van zijn lichaam. 

Nu maar afwachten of het territorium weer bezet wordt 

in 2018. De kerkuilenpopulatie zit in de lift. De laatste vier 

jaar groeit de populatie in de Krimpenerwaard.   Het aan-

tal broedpaar komt nu uit op 13 en dat is inmiddels meer 

dan het aantal steenuilen. De spreiding ligt mooi verdeeld 

door het gehele gebied. Er waren meerdere vervolg leg-

sels en zodoende kon Ton van Ree vrij laat in het seizoen, 

namelijk 27 november, nog 4 pullen ringen. De oorzaak 

van het broedsucces kwam zeer waarschijnlijk doordat 

er afgelopen jaar veel muizen waren. In totaal werden er 

49 pullen geringd, maar er zijn er meer uitgevlogen. In een 

kast die opgehangen was voor kerkuilen konden ook  nog 

drie pullen van een bosuil geringd worden. n

Krimpenerwaard vervolg
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pullus gierzwaluw aan de Schuwacht

in de ban van de kerkuilen bij opa in de schuur                    

gierzwaluwen hebben, samen met ijsvogels, 
een speciale ringmaat
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CES seizoen 2017
In 1998 is Marcel Schildwacht begonnen met een verken-

ning in de Stolwijkse boezem zuid of deze geschikt was 

voor een langdurig ringonderzoek in het kader van het 

CES-project. Gedurende dat jaar is gestart met het ve-

getatietype in beeld te brengen en een gebied dekkende 

broedvogelmonitoring conform de BMP methode. Tevens 

is onderzocht welke plaatsen het meest geschikt waren 

voor het opstellen van mistnetten. In 1999 hebben Ton 

van Ree, Leen van Ree, Cor Oskam en Marcel Schildwacht 

een aantal malen een bezoek gebracht aan de Stolwijkse 

boezem om in de praktijk uit te proberen of de locatie 

geschikt zou zijn voor een meerjarig onderzoek in het 

kader van het CES. Toen bleek dat de locatie in hun ogen 

geschikt was, is er bij het Vogeltrekstation een verzoek in-

gediend om vanaf 2000 een CES te mogen uitvoeren in de 

Stolwijkse boezem. Vanaf 2001 wordt het CES-onderzoek 

vooral verricht door Marcel Schildwacht en Cor Oskam 

en zijn Ton en Leen afgehaakt. De laatste jaren is de CES-

ringgroep uitgebreid met Jennifer Vreugdenhil-Rowlands, 

Erik Kleyheeg, Morrison Pot en Kees Goudswaard.

Tijdens ons onderzoek proberen we zo min mogelijk aan 

het landschap en de vegetatie te veranderen. Maar om-

dat de Stolwijkse boezem een boezemlandschap is met 

veel struweel, opgaande bomen en struiken, moeten we 

elk jaar rond de vaste mistnetopstellingen wat bomen of 

struiken terugsnoeien. De laatste jaren begint de verrui-

ging en daarmee ook het braamstruweel in de boezem 

enorm uit te breiden (zie ook jaarverslag 2016). De op-

pervlakte van het gemaaide grasland neemt de laatste vier 

jaar af. De voorheen aanwezige riet-ruigtevegetatie met 

3 - 4 rietzanger territoria is in 2017 zodanig met braam 

volgegroeid dat de rietzanger daar is verdwenen. In 2017 

hebben we zelfs noodgedwongen drie mistnetten de laat-

ste drie vangbeurten op een andere vergelijkbare locatie 

moeten plaatsen omdat het braamstruweel het onmoge-

lijk maakte om bij de oorspronkelijke mistnetopstelling te 

komen.

In 2016 hadden wij onze zorgen al naar de terreinbeheer-

der, het Zuid-Hollands Landschap (ZHL), uitgesproken en 

in 2017 hebben we dat wederom gedaan. Uiteindelijk zijn 

onze zorgen duidelijk overgekomen, want tijdens de Na-

tuurwerkdag in november 2017 hebben de medewerkers 

van het ZHL en een aantal vrijwilligers flink veel braam-

struweel gesnoeid en gemaaid waardoor wij verwachten 

dat we in 2018 in ieder geval nog verder kunnen met ons 

onderzoek.

De onderzoeken
Op onze proef-vangdag hebben we getracht onze mist-

netopstellingen vrij te snoeien en alle mistnetten geplaatst, 

gerepareerd en indien nodig vervangen door nieuwe mist-

netten.

Deze proefdag, vond plaats op 8 april. Er werden toen 12 

vogels gevangen. Ook werden er in december nog een 

aantal extra vangsessies gehouden in de omgeving van de 

CES-locaties om te trachten grote barmsijzen te vangen 

waarvan in het najaar een invasie in West-Europa op gang 

was gekomen. Er werden af en toe grote barmsijzen waar-

genomen, maar helaas niet gevangen.

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

gende data: 16 en 30 april, 6, 14 en 25mei, 3, 17 en 24 juni, 

9, en 23 juli. 

Zoals elk jaar is er gebruik gemaakt van 121 meter mist-

net. De mistnetten worden een half uur voor zonsopgang 

op vaste locaties opgezet en uitgeschoven. Zes uur na het 

openen van de netten worden deze weer dichtgeschoven 

en opgeruimd. Elk mistnet is genummerd zodat we exact 

kunnen bijhouden welke vogel uit welk mistnet wordt 

gehaald. Er worden gedurende het CESonderzoek geen 

geluidsopnames gebruikt om vogels aan te lokken. 

Op 24 juni en 9 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. Bij deze mistnetten zijn wel geluidsopnames gebruikt 

om te proberen mannetjes zwartkoppen te vangen en 

deze te voorzien van geolocators. Geolocators zijn kleine 

elektronische dataloggers met een lichtontvanger waar-

mee de lichtintensiteit wordt gemeten. Na terugvangst 

van een vogel met een geolocator, kan deze informatie 

door middel van een computer worden uitgelezen en 

worden omgezet tot een nauwkeurige plaatsbepaling. Op 

zwartkop met geolocator               
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deze manier hopen we nog meer informatie in te kunnen 

winnen over de overwinteringsgebieden van zwartkop-

pen. We hebben het geluk mogen hebben om in 2017 een 

vogel met een geolocator terug te vangen. De geolocator 

is verwijderd en naar het Vogeltrekstation in Wageningen 

gebracht waar de gegevens zijn uitgelezen.  Hieruit bleek 

dat de vogel tot oktober 2016 in de Stolwijkse boezem 

aanwezig is gebleven en uiteindelijk in Marokko heeft 

overwinterd.

In 2017 hebben Jennifer Vreugdenhil-Rowland en Marcel 

Schildwacht ook enkele bloedmonsters en teken verza-

meld bij overjarige Afrikatrekkers. Dit bemonsteren had 

tot doel om samen met de Erasmus Universiteit in Rot-

terdam te onderzoeken of vogels teken en/of gerelateer-

de ziektes bij zich hadden die alleen in Afrika voorkomen 

en die in Nederland (nog) niet of nauwelijks zijn waarge-

nomen.

In 2017 zijn Kees Goudswaard, Cor Oskam, Morrison 

Pot, Jennifer Vreugdenhil-Rowland en Marcel Schildwacht 

tijdens het CES actief geweest. Voor het zwartkoponder-

zoek is Teja Curk namens het Vogeltrekstation aanwezig 

geweest.

Resultaten CES
In 2017 hebben we 285 vogels geregistreerd. Dit is het 

laagste aantal ooit. Van de 285 vogels werden er 12 buiten 

de officiële CES gevangen en geringd. Van de overgebleven 

275 vogels werden er 177 van een nieuwe ring voorzien 

en werden er 98 meldingen verricht van een geringde 

vogel. In 2017 werd een bergeend gevangen, een nieuwe 

ringsoort voor de Stolwijkse boezem.

vangsten worden verricht rond de noordelijkste mistnet-

opstellingen. In de voorgaande twee jaren werden er bo-

ven gemiddeld gevangen met 14 stuks in 2015 en 20 stuks 

in 2016. Met 8 vangsten in 2017 zit de roodborst precies 

op het gemiddelde van 8 vogels

IJsvogel: Afgelopen seizoen werd er tot twee keer toe 

een exemplaar gevangen. Het betreft twee keer het zelfde 

vrouwtje dat op 17 maart 2016 als een na 1 kj werd ge-

vangen en geringd. Waarschijnlijk een broedvogel ergens 

in de buurt.

Spotvogel: 2017 gaat de boeken in als een van de slecht-

ste jaren voor de spotvogel. Aantallen van boven de 30 

vogels zijn niet ongewoon voor ons vanggebied, maar dit 

jaar bleven we steken op 8 vangsten.  Ook in 2012 (8 

stuks) en in 2005 (9 stuks) werden er zeer weinig spot-

vogels gevangen, maar de aantallen konden zich het jaar 

erna weer herstellen. 

In 17 jaar CES-onderzoek in de Stolwijkse boezem zijn 

er 42 soorten gevangen. In deze lange reeks van gege-

vens kunnen we leuke ontwikkelingen waarnemen. Enkele 

soorten worden toegelicht:

Roodborst: de roodborst is een schaarse broedvogel in 

de zuidelijke Stolwijkse boezem met 2-3 paar. De meeste 

Spotvogels zijn normaal niet erg trouw aan de broedloca-

tie. Terugvangsten van vogels uit voorgaande jaren zijn niet 

algemeen.  De afgelopen jaren zijn er 199 spotvogels ge-

vangen en van een ring voorzien. Tevens hebben we 58 te-

rugmeldingen kunnen vinden. Van al deze terugmeldingen 

zijn er 13 vogels die kalender overschrijdend zijn terug 

gevangen. In 2017 werden er twee vogels terug gevangen 

die in eerdere jaren waren geringd. Het betreft een vogel 

die in mei 2013 werd geringd en in mei 2016 en mei 2017 

werd terug gevangen dus 4 jaar oud was. Tevens nog een 

vogel die in juli 2017 werd terug gemeld en die in mei 

2016 was geringd. Het record staat bij een vrouwelijke 

vogel die op 2 augustus 2008 werd geringd en in juni 2015 

werd terug gevangen en dus minimaal 8 jaar oud was.

Moeraszangers: zowel de kleine karekiet, bosrietzanger 

als de rietzanger laten nog steeds een neerwaartse trend 

zien.  Kunnen we de oorzaak zoeken in de verbraming van 
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het terrein, of is er landelijk een neerwaartse spiraal te 

bespeuren? 

Fitis: de afgelopen jaren zien we bij de fitis een gestage 

afname. Dit heeft onder andere met de landelijke trend 

te maken, want ook landelijk gezien gaat de fitis achter-

uit.  Zien we in 2005 nog 85 vangsten geregistreerd, in 

2017 is dat teruggelopen tot een minimumrecord van 16 

vangsten. De 16 vangsten dit jaar zijn verdeeld over 9 in-

dividuele vogels.

Diverse doortrekkers: Ook in de Stolwijkse boezem 

worden zogenoemde doortrekkers gevangen en geringd. 

Deze vogels zijn meestal een korte periode aanwezig 

en trekken vervolgens door naar een geschikt broed-

gebied. Soorten die we als doortrekker mogen noteren 

zijn gekraagde roodstaart (vangsten 2010, 2011 en 2017), 

boompieper (vangsten 2010, 2015 en 2017), braamsluiper 

(vangsten 2016 en 2017), houtsnip (2013), vuurgoudhaan 

(vangsten 2010 en 2013), blauwborst (vangsten 2010 en 

2014). n

resultaat 2017 proefvangst CES CES CES Stolwijkse boezem

vangst terug totaal totaal

Bergeend 0 1 0 1 1

Roodborst 0 7 1 8 8

Heggenmus 2 2 2 4 4

Winterkoning 5 11 7 18 23

IJsvogel 0 0 2 2 2

Boompieper 0 1 0 1 1

Merel 0 1 5 6 6

Zanglijster 1 0 2 2 3

Spotvogel 0 5 3 8 8

Rietzanger 0 11 4 15 15

Bosrietzanger 0 7 5 12 12

Kleine Karekiet 0 11 4 15 15

Sprinkhaanzanger 0 1 0 1 1

Grasmus 0 3 0 3 3

Braamsluiper 0 1 0 1 1

Tuinfluiter 0 24 11 35 35

Zwartkop 1 26 9 35 36

Gekraagde roodstaart 0 1 0 1 1

Fitis 0 6 10 16 16

Tjiftjaf 3 42 23 65 68

Staartmees 0 3 3 6 6

Pimpelmees 0 4 3 7 7

Koolmees 0 7 2 9 9

Rietgors 0 2 0 2 2

Totaal 12 177 98 273 285
resultaten

Stolwijke boezem             
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Aanleiding onderzoek
Ook in 2017 voerde Stichting Vogelringstation Nebularia 

in polder de Hooge Boezem achter Haastrecht onder-

zoek uit naar broedvogels op het terrein dat in beheer is 

van het Zuid-Hollands Landschap. Er werd ringonderzoek 

gedaan in combinatie met een broedvogelinventarisatie. 

Het doel hiervan is om meer inzicht te krijgen in het ef-

fect van de herinrichting van het gebied op de verschil-

lende broedvogelpopulaties en een eventuele vestiging 

van nieuwe soorten. We zijn gelijktijdig geïnteresseerd in 

welke vogels er tijdens de najaarstrek gebruik maken van 

het gebied, waar ze vandaan komen en hoelang ze blijven 

om er op te vetten. Het onderzoek ging alweer het vijfde 

jaar in en in dit stukje kijken we ook gelijk terug op de 

resultaten van de afgelopen jaren. We hebben inmiddels 

een prachtige dataset opgebouwd en daardoor kun je ook 

echt iets vertellen over de plaatselijke avifauna. 

Inrichting gebied
De herinrichting van polder de Hooge Boezem startte 

in het najaar van 2010. Enkele graslandkavels werden af-

geplagd. De grond werd gebruikt voor de aanleg van een 

dijkje dat werd gebruikt voor de aanleg van een fiets-

pad dat vanaf het zwembad de aansluiting werd naar de 

Oost-Vlisterdijk. De afronding was in 2012. In het najaar 

van 2013 werd een begin gemaakt met de 2e fase van 

de inrichting. Er waren twee hoofddoelstellingen: natuur-

ontwikkeling en waterberging. Omdat het gebied deel uit-

maakt van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) stonden 

riet en open water, bloemrijke graslanden en standweiden 

centraal. Met de inrichting kwamen er drie gescheiden 

compartimenten met ieder een verschillend waterpeil 

die passen bij de bovengenoemde terreintypen. Bij cala-

miteiten (extreem hoog water) kan een groot deel van 

het gebied snel onder water gezet worden. In augustus 

2014 werd dat getest. In twee dagen liep het gebied vol 

en het duurde een week voordat via overlopen het water 

weer verdwenen was. Het water wordt tegenwoordig in 

december omhoog gebracht om de vegetatie te drukken 

en er in het voorjaar voor te zorgen dat steltlopers en 

weidevogels wat gemakkelijker bij hun voedsel kunnen 

komen. Het oppervlak aan grasland is door de aanleg van 

moeras en water met 40 % afgenomen. 

Broedvogelinventarisatie
De jaarlijkse broedvogelinventarisaties toonden aan dat 

het aantal broedvogels in de Hooge Boezem fors is ver-

anderd sinds de herinrichting. In tabel 1 staat een selectie 

van de broedvogels met een interessante aantalsontwik-

keling. Opvallend, maar in landelijk perspectief gezien ei-

genlijk niet zo vreemd, is de stijging van het aantal ganzen 

dat in het gebied tot broeden komt. In de afgelopen jaren 

zijn de aantallen van deze soorten explosief gestegen. De 

grauwe gans met 11 broedpaar in 2013 steeg door naar 

60 broedpaar in 2017. De grote canadese gans steeg van 

4 naar 15 broedpaar. De wilde eend daarentegen zakte 

naar 11 broedpaar en gaat  dus ook mee in de landelijke 

trend. Ondanks het feit dat het oppervlak aan grasland 

door de aanleg van water en moeras flink teruggelopen is, 

doen de weidevogels het redelijk goed. Hoewel de aantal-

len het afgelopen jaar iets terugvielen was 2016 een top-

jaar, vooral voor kieviten en tureluurs. De visdief en sinds 

2015 ook de kokmeeuw hebben het gebied gevonden om 

er hun jongen groot te brengen. De laatste soort groeide 

spectaculair door. De moeraszangers zijn ook een inte-

ressante groep in het gebied. Door de aanleg en de ont-

wikkeling van moerasgebied doet vooral de rietzanger het 

erg goed. Maar ook de snor, blauwborst en bosrietzanger 

Krimpenerwaard vervolg
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Ringonderzoek Doove Gat en Hooge Boezem achter Haastrecht
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 2013 2014 2015 2016 2017   2013 2014 2015 2016 2017

Grauwe gans 11 10 30 51 60  Tureluur 4 2 5 8 5

Canadese gans 4 4 5 9 15  Kokmeeuw 0 3 2 14 42

Bergeend 0 1 2 3 3  Visdief 17 34 38 41 45

Wilde eend 16 20 21 13 11  Blauwborst 3 6 6 5 5

Zomertaling 1 2 2 3 0  Sprinkhaanzanger 1 1 1 1 1

Waterral 0 2 2 4 2  Snor 0 3 4 2 4

Porseleinhoen 0 0 0-1 0-1 0  Rietzanger 16 22 35 35 39

Meerkoet 16 17 31 29 25  Bosrietzanger 2 4 3 5 4

Scholekster 3 4 5 5 4  Kleine karekiet 18 16 20 23 15

Kleine plevier 1 4 7 2 2  Spotvogel 2 2 2 2 2

Kievit 6 5 17 20 15  Ringmus 5 4 7 3 4

Grutto 11 6 9 11 9  Rietgors 13 17 21 21 15

doen het goed met een kleine maar stabiele broedpopu-

latie. De kleine karekiet en de rietgors deden het in 2017 

beduidend minder dan in voorgaande jaren. Een duidelijke 

reden voor deze terugval kon niet worden aangetoond.

Ringonderzoek 2017
In 2017 is het ringonderzoek vanaf 30 juni van start ge-

gaan. De vogels worden gevangen met speciale mistnetten. 

Deze staan op een aantal plaatsen in de rietstrook en in 

de nieuwe moerasvegetatie. De totale lengte is ongeveer 

80 meter. We lokken de vogels met geluid naar de netten. 

Het geluid dat we gebruiken bestaat uit een mix van de 

zang van diverse moeraszangers. Afgelopen jaar hebben 

we, in tegenstelling tot eerdere jaren, vaker in de ochtend 

gevangen dan in de avond. De vangsten van vogels waren 

relatief hoog.

Dit jaar werden twee porseleinhoenen gevangen. Beide 

waren jonge vogels. Een roerdomp vloog tegen het net 

aan, maar wilde zich helaas niet laten vangen. De riet-

zanger heeft het afgelopen jaar een prima broedseizoen 

gehad. Het broedsucces was goed en er waren veel ver-

volglegsels. Tot in september zagen we nog zeer jonge vo-

gels met veren die nog niet volgroeid waren. Er werden 

in totaal 414 rietzangers gevangen. Dat aantal bestond uit 

nieuwe en terugmeldingen. Zeven van deze rietzangers 

waren al vóór 2017 in het gebied geringd. De kleine kare-

kiet deed het wat minder, maar was toch goed voor 307 

vangsten. Daar zitten natuurlijk ook veel doortrekkende 

vogels bij. De bosrietzanger deed het met 57 vangsten 

ook weer goed. De laatste drie jaar liggen de aantallen 

van deze soort rond de 50 vogels. Dit is ook grotendeels 

toe te schrijven aan doortrekkende vogels. Sprinkhaan-

zangers, alweer voor het vijfde jaar op rij broedend in het 

gebied, konden twee keer geringd worden. Een jonge en 

een volwassen vogel. Op 10 augustus konden we alweer 

de vierde Waterrietzanger sinds de start van het project 

uit een van de netten halen. Deze mooie maar kwetsbare 

soort trekt in augustus in zeer kleine aantallen door Ne-

derland. Doorgaans vinden vangsten plaats langs de kust. 

Dat waterrietzangers ook over het binnenland vliegen 

bewijzen onze vangsten. Ze broeden in Oost-Polen, Wit-

vervolgKrimpenerwaard
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BMP inventarisatie Hooge Boezem / Doove Gat, de populatieontwikkeling van enkele broedvogels in de afgelopen vijf jaar

één van de twee porseleinhoentjes in 2017 in 2017 opnieuw een waterrietzanger
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Rusland en in Rusland. De populaties zijn klein en eigen-

lijk weten we nog vrij weinig van deze soort. Er werden 

21 blauwborsten en 12 snorren gevangen. De kans is vrij 

groot dat dit bijna allemaal vogels zijn die uit het gebied 

komen. In de rietstrook konden we 14 gele kwikstaarten 

vangen. Ze gebruiken de rietstrook als slaapplaats. Anders 

dan in voorgaande jaren werden er geen watersnippen, 

waterrallen en veldleeuweriken gevangen.

Terugvangsten over de laatste jaren
Terugvangsten van vogels zijn erg interessant en hebben 

grote wetenschappelijke waarde. Waar komen ze vandaan 

ring gevangen en daarnaast werden er ook veel door ons 

geringde vogels teruggemeld uit België. Dit waren vooral 

rietzangers en kleine karekieten, maar ook weer een snor. 

Dat betrof een jonge vogel die vier dagen nadat hij in 

België was geringd in Haastrecht terecht kwam. Tegen de 

trekrichting in!

In de laatste vijf jaar waren er tal van leuke terugmeldingen. 

In totaal gaat het om 53 “vreemde” terugmeldingen. Dat 

zijn vogels die buiten het Doove Gat zijn geringd of terug-

gemeld. Daarnaast hebben we ook veel vogels gevangen 

die een jaar of langer geleden in het Doove Gat geringd 

waren. Terugmeldingen kwamen soms van ver, soms van 

dichtbij. Bijvoorbeeld een kleine karekiet die in 2013 ge-

ringd werd in het Doove Gat, werd in 2015 teruggevangen 

binnen ons CES project in Gouderak. Hemelsbreed is dat 

7 kilometer verderop. Ook waren er terugmeldingen van 

drie pimpelmezen. Een van die vogels werd in 2012 door 

Erik geringd in zijn achtertuin en werd een jaar later terug 

gevangen in het Doove Gat. Maar er waren ook terugmel-

dingen van door ons geringde pimpelmezen vanaf Meijen-

del (Den Haag) en uit Ter Aar. De vogel uit de verste hoek 

kwam uit Portugal (1616 km) en werd teruggevangen in 

het Doove Gat. Het betrof een rietzanger die tijdens de 

najaarstrek gevangen werd in Salreu, tussen Porto en Lis-

sabon. Van de 53 vogels werden er 19 met een vreemde 

ring in het Doove Gat gevangen. De rest, 34 vogels, wer-

den in het Doove Gat geringd en uit verschillende landen 

en plaatsen teruggemeld. België is hofleverancier met 28 

terugmeldingen. Daarna volgden Nederland en Frankrijk 

met 10 terugmeldingen. Er kwamen 4 vogels uit Spanje. 

Eén uit Portugal en één uit Noorwegen. Het ging in totaal 

om 22 rietzangers, 21 kleine karekieten, drie pimpelme-

zen, twee snorren, twee bosrietzangers, twee rietgorzen 

en één blauwborst. Die laatste werd in het Doove Gat 

geringd en teruggemeld uit Albacete, Spanje, 1540 kilome-

ter zuidwaarts. n

en waar gaan ze naar toe? Hoe lang doen de vogels daar-

over? Hoe oud zijn de vogels? Hoe plaatstrouw zijn ze en 

hoe lang blijven ze in het gebied? Dit zijn vragen die dank-

zij terugvangsten kunnen worden beantwoord.

De terugvangsten van afgelopen jaar in het Doove Gat 

waren minder spectaculair dan in 2016. In 2017 waren 

er  twee terugmeldingen van “onze” vogels uit Frankrijk. 

Een van deze vogels was een snor en dat is vrij uniek. 

Verder werden er relatief veel vogels met een Belgische 

vervolgKrimpenerwaard
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vergelijking van vangsten tussen de verschillende jaren

overzicht 

van terug-

meldingen 

van het 

Doove Gat rietzanger na het ringen
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Totaal Krimpenerwaard 2017Soort CES DG K.waard

overig

Totaal

Bergeend 1 1

Blauwborst 21 21

Boompieper 1 1

Bosrietzanger 7 52 59

Bosuil 4 4

Braamsluiper 1 1

Cetti's Zanger 2 2

Fitis 6 11 5 22

Gekr. Roodstaart 1 1

Gele kwikstaart 14 14

Gierzwaluw 15 15

Goudhaan 3 3

Grasmus 3 3

Groenling 1 1

Gr.Bonte Specht 2 2

Heggenmus 2 4 6

Kauw 2 2

Kerkuil 49 49

Kievit 4 4

Kleine Karekiet 12 267 279

Koolmees 7 5 12

Merel 1 2 3

Pimpelmees 4 15 5 24

Porseleinhoen 2 2

Rietgors 2 38 40

Rietzanger 11 366 377

Roodborst 7 7

Snor 12 12

Spotvogel 5 2 7

Spreeuw 1 1

Sprinkhaanzanger 1 2 3

Staartmees 3 8 11

Steenuil 28 28

Tjiftjaf 43 56 2 101

Torenvalk 4 4

Tuinfluiter 24 3 27

Vink 6 6

Waterrietzanger 1 1

Winterkoning 11 12 8 31

Zwartkop 26 3 6 35

Totaal 179 879 164 1222

ringplaats Doove Gat augustus 2017
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project voor de start in de zomer 2017 afgerond moest 

zijn. De financiële middelen waren dankzij lobbywerk en 

de donaties  van een heel aantal sponsoren zo goed als 

rond. Het ontkiemde zaadje werd overgoten met super 

groeimiddel!

Het doel was: de complete binnenzijde van de woonhut 

strippen waarbij alleen de buitenwanden, het dak en het 

rachelwerk zou blijven staan. Vervolgens zou de hut naar 

de huidige stand der techniek geïsoleerd worden, zou de 

hut helemaal afgetimmerd worden met nieuw plaatwerk, 

alle kasten zouden opnieuw worden gemaakt, de keuken 

zou compleet worden vernieuwd, de beddenopbouw zou 

opnieuw worden opgetrokken met een nieuwe indeling, 

de schoorsteen zou vernieuwd worden en de gehele elek-

tra- en geluid installatie zou worden vernieuwd. Daarbij 

zou ook de indeling van de hut op een paar punten aan-

gepast worden. Optimistisch (of moeten we zeggen: naïef) 

werd er gesteld dat we na NL-doet in maart nog wel één 

of twee weekenden extra in zouden moeten plannen. 

Op de bomendag, 18 februari 2017, werden de eerste 

sloopactiviteiten van de binnenzijde van de hut ingezet. 

De losse inventaris werd verdeeld tussen de juttersbun-

ker van Staatsbosbeheer en de eigen vinkershut en vol 

enthousiasme werd begonnen aan een klus die we be-

Renovatie woonhut
Op de jaarvergadering in 2015 werd door één van de 

ringers de vraag gesteld of de woonhut wat minder stoffig 

kon worden gemaakt. Dit i.v.m. de astma van zijn part-

ner en dat het daardoor onmogelijk was om bijvoorbeeld 

in de zomervakantie een langere periode daar samen te 

kunnen ringen. Het zaadje voor de renovatie was gelegd!

Op de jaarvergadering in 2016 kwam de vraag al wat con-

creter naar voren en werd er al gedacht aan een grondige 

renovatie waarbij ook meteen de isolatie en de asbest 

schoorsteenpijp zouden worden aangepakt. Toen was het 

nog de bedoeling om de renovatie fasegewijs door te voe-

ren. Ook werd gesteld, dat de huidige generatie ringers 

het moreel verplicht was aan de oprichters van Nebularia 

om deze vinkenbaan (op een prachtige locatie) in stand te 

houden en te verbeteren indien nodig. Het zaadje begon 

te ontkiemen.

Voorafgaand aan de jaarvergadering van 2017 was er 

vooronderzoek gedaan en waren er begrotingen gemaakt. 

In de memorabele jaarvergadering van 2017 werd beslo-

ten dat de renovatie doorgang zou vinden en dat het hele 
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de renovatie begon met het slopen van de binnenwand

nieuwe rachels plaatsen en isolatieplaten vastpurren

...er is altijd meer verrot dan je denkt!

het robuste metselwerk van Dert van Ree werd na decennialang 

gebruik uiteindelijk gesloopt, de asbest pijp is zorgvuldig afgevoerd

Westenschouwen
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hoorlijk onderschat bleken te hebben.

De eerste mijlpaal was het weekend van NL-Doet in 

maart. Op die vrijdag werd de aanlevering van de bouw-

materialen gepland, zoals al het hout- en plaat-materieel 

en de isolatie. Voorafgaand was het nog een hele klus om 

de hele hut gestript te krijgen en de eerste tegenslag kon-

digde zich al snel aan: na het verwijderen van de binnen-

wanden werd duidelijk dat de buitenzijde van de west-

wand dermate slecht was dat deze geheel moest worden 

vervangen. 

Omdat al snel bleek dat het vervangen van de complete 

westwand een brug te ver was voor de eigen mensen, 

werd er gezocht naar een externe oplossing.

Tijdens vele weekenden met wisselende samenstellingen 

qua ringende bouwvakkers of bouwvakkende ringers, 

kreeg de binnenzijde van de woonhut langzaam maar ze-

ker weer vorm: het rachelwerk werd geplaatst, de isolatie 

werd ertussen geklemd, de wandplaten gingen ervoor en 

er kwam een likje verf op. Begin juni werd door twee 

ingehuurde vakmensen een prachtige nieuwe westwand 

met nieuw raam en deur geplaatst en kon de binnenzijde 

worden afgemaakt qua rachelwerk, isolatie en aftimmer-

platen. De bedden waren toen alweer opgebouwd zodat 

de binnenzijde weer vorm begon te krijgen. 

De start van het ringseizoen begon echter ook al snel 

dichterbij te komen, dus werd door een aantal mensen vol 

gas gegeven om de renovatie tot een goed eind te bren-

gen. De hut was amper weer bewoonbaar, toen de eer-

ste ringactiviteiten alweer gepland stonden. Daardoor is 

tijdens de eerste weken van het “gewone” ringwerk ook 

nog doorgewerkt om de puntjes op meerdere ‘I’s” te zet-

ten. Het zou uiteindelijk tot eind september duren voor 

alle activiteiten echt afgerond waren. Het laatste stukje 

van de renovatie was de nieuwe schoorsteen die eind 
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Bert Neeleman en Arie Dorsman voor een vernieuwde westwand, 

een prestatie van formaat in 1 dag geklaard!

de nieuwe bedbakken krijgen vorm

ook de elektra werd volledig vernieuwd het nieuwe interieur

Westenschouwen
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september in gebruik kon worden genomen. 

Dankzij de donaties die wij als stichting mochten ontvan-

gen én de vele vrijwilligers uren, hebben we een groot 

project naar tevredenheid kunnen afronden: er staat weer 

een woonhut die hopelijk weer net zolang meegaat als 

de eerste versie die door de vorige generatie “Nebularia-

nen” is neergezet. Die eerste versie heeft ruim 50 jaar zijn 

diensten bewezen!

Het genot van een compleet geisoleerde hut bewees zich 

direct al op de hete dagen in de zomer: waar het vroeger 

binnen de kortste keren meer dan 30 graden werd binnen, 

bleef het kwik nu goed boven de twintig graden steken als 

de deur en ramen netjes werden gesloten. De goede iso-

latie bleek ook een keerzijde te hebben: het stookgedrag 

van vroeger moest behoorlijk bijgesteld werden! Als de 

kachel even wordt opgestookt schiet de temperatuur nu 

zomaar richting de 30 graden. De houtvoorraad die in het 

verleden is aangelegd is waarschijnlijk nu nog goed voor 

een paar koude seizoenen…. n

vervolg
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Leen van Ree opent ceremonieel de nieuwe deur van de gere-

noveerde woonhut onder toeziend oog van echtgenote Mats en 

voorzitter Cor.

op 13 oktober 2017 werd de renovatie feestelijk afgesloten met een hapje en een drankje

Leen van Ree inspecteert ‘zijn’ druip

Leen van Ree haalt oude herinneringen op in de ringhut
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Onderhoud Vinkenbaan
In 2017 is er veel aan onderhoud verricht op de vinken-

baan. Zoals gebruikelijk werd op 18 februari samen met 

een medewerker van Staatsbosbeheer elders in de bos-

sen van Westenschouwen een aantal eiken gekapt. Deze 

werden naar de vinkenbaan gebracht. Deze nieuwe eiken 

werden tijdens de NL-doet op 11 maart rond de druip ge-

plaatst ter vervanging van een aantal oude kaal gewaaide 

bomen.

Tijdens de NL-doet waren 17 personen aanwezig. Tij-

dens deze dag werden de oude bomen van de druip tot 

kachelhout gezaagd. Een 8-tal afgebroken palen van het 

raster werden vervangen. Ook werden de paden vrij ge-

snoeid en de zichtlijn naar het noorden achter het verre 

net werd vrijgemaakt van opschot. Al het snoeimateriaal 

werd verwerkt in takkenrillen rond de vinkenbaan.  In de 

slaaphut werd hard gewerkt aan het strippen van de bin-

nenkant vanwege de renovatie (zie artikel op pagina 19).

De twee bouwwerken die we op de vinkenbaan hebben 

staan werden door twee personen in de teervervanger 

gezet.

Tijdens de aanloop van het opbouwen van de vinkenbaan 

op 14 juli werd een groot deel van het gras al gemaaid. Dit 

werd op 14 en 15 juli af gemaakt en het maaisel werd naar 

diverse composthopen afgevoerd.

Hier en daar werd er nog een overhangende tak wegge-

snoeid en de mistnetten werden opgesteld.

Ook tijdens het vangseizoen werd er enkele malen het 

gras gemaaid. Vooral onder de mistnetten is dat soms hard 

nodig. Rondom de slagnetten werd er gefaseerd gemaaid. 

Op sommige plekken werd het gras wat hoger gelaten en 

op sommige plekken juist heel kort. Dit alles in relatie met 

de vogelsoorten die we bij het betreffende slagnet willen 

aanlokken.

Gedurende het vangseizoen is er ook weer een hoop ver-

beterd aan de elektriciteit en het geluid. In veel gevallen in 

combinatie met de renovatie van de slaaphut. 

In november is er rond de vinkenbaan nog wat snoeiwerk 

verricht. We merken de afgelopen jaren dat de vegeta-

tie tussen de vinkenbaan en het fietspad erg laag wordt, 

o.a. doordat de hop de struiken in oktober naar beneden 

trekt. We hopen dat in de toekomst enkele doorzicht-

plaatsen wat dichter groeien en de activiteiten van ons 

ringstation iets minder zichtbaar zijn vanaf het fietspad. 

Voor 2018 staat het vernieuwen van de afrastering tussen 

de woonhut en het fietspad op het programma.n

vervolgWestenschouwen
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de zichtbaarheid van de woonhut is vanaf het fietspad de laatste 

jaren toegenomen

kramsvogel

NL-Doet, hard werken en samen koffie drinken
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Augustus :                                                                                                                                                                 

In deze maand waren er maar liefst 15 dagen zonder be-

zetting. Dat is de helft van het aantal vangdagen en dat 

betekende vanzelfsprekend veel minder vogels. Omdat er 

in deze maand doorgaans een goede doortrek van moe-

raszangers is waren de aantallen van vooral kleine kare-

kiet beduidend lager dan we gewend zijn. In totaal werden 

135 kleine karekieten geringd. In 2015 en 2016 waren 

dat er respectievelijk 349 en 280. Ook sprinkhaanzangers 

werden minder gevangen. Gek genoeg werden er meer 

bosrietzangers gevangen, namelijk 11. In 2016 waren dat 

er  vier. De zwartkop begon vanaf de laatste decade van 

augustus echt te pieken. Op 21 augustus werd één van 

de drie cetti’s zangers gevangen. Deze vogel zien we nu 

jaarlijks terug. In de maand augustus werden totaal 613 

vogels gevangen. De maximale dagvangst was op 21 au-

gustus met 86 vogels.

September

Direct aan het begin van deze maand werden de eerste 

waterrallen gevangen. Het is een typische nacht aange-

legenheid, er wordt ook niet iedere dag op gevangen. 

De nachten moeten ook wel aan bepaalde voorwaarden 

voldoen. Zo kan een nacht met een relatief hoge tem-

peratuur, klein beetje miezer of regen en een westelijke 

wind gunstig uitpakken voor de vangst van waterrallen. Er 

werden in het afgelopen jaar 57 waterrallen gevangen die 

voor een heel groot deel in september geringd werden. 

In 2016 werden er geen dagroofvogels gevangen. Afgelo-

pen jaar waren er gelukkig weer een paar sperwers en 

Vangsten op ringstation Westenschouwen
Juli :                                                                                                                                                                                    

Op 15 juli waren we klaar met de meeste voorbereidin-

gen om te kunnen starten met de najaar vangsten op ring-

station Westenschouwen. Marcel mocht het spits afbijten. 

In vergelijking met het jaar er voor waren we weer lekker 

op tijd.  Dit zorgde voor goede aantallen van soorten als 

nachtegaal en fitis. De nachtegaal teller bleef steken op 61. 

Verleden jaar waren er maar 11 nachtegalen. De vangst 

van de fitis steeg van 85 exemplaren in 2016 naar 137 in 

2017. Nachtegaal, fitis en grasmus zijn de soorten die in 

het vroege najaar het hoogst in aantal zijn. De zwartkop 

deed ook aardig mee maar die piekt in de maand septem-

ber pas echt. De kneuen vangen we de laatste jaren in het 

begin van het seizoen. Nu in juli 15 vogels van de in totaal 

17 over het gehele vangseizoen. Het was even spannend 

wat de kruisbekken zouden gaan doen. In heel Nederland 

was er activiteit waar te nemen van deze soort. Zelfs gro-

te kruisbekken, een soort die nog niet op onze lijst staat, 

werden gemeld. De vangsten waren zeer beperkt. In to-

taal werden maar zes kruisbekken gevangen. De aantallen 

per dag zijn in juli nooit echt hoog.  Er was een maximaal 

aantal van 63 vogels op een totaal van 403. Op twee dagen 

werd er niet gevangen. 
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24

cetti’s zanger

kleine bonte specht



JAARVERSLAG 2017VRS NEBULARIA

uiteindelijk ook één torenvalk. De eerste grote gele kwik-

staarten komen bijna jaarlijks direct in de tweede week 

van september. Dit jaar was het 10 september toen de 

eerste twee gevangen werden. Halverwege oktober ne-

men de vangsten snel af. Er werden er in totaal 104 ge-

vangen. De piek lag op 24 september met 23 vogels. Het 

dagrecord staat op 48 vogels op  4 oktober 2005. Eén 

topjaar met 322 vogels. Het aantal zwartkoppen was in de 

gehele maand september relatief hoog. De aantallen lagen 

doorgaans tussen de 20 en de 40 exemplaren terwijl in 

oktober het aantal vaak beneden de 10 lag.  De hoogste 

dagvangst was op 10 september met 61 vogels. De gras-

pieper vangsten waren afgelopen jaar grillig. Er werden in 

totaal 98 vogels gevangen. Op enkele dagen reageerden 

ze goed en vielen ze lekker en op andere dagen kwamen 

ze niet verder dan alleen even op het raster zitten om 

vervolgens snel door te gaan.  Er waren verder dagen dat 

je ze alleen maar door zag vliegen. In 2014 hadden we 

259 vogels en in 2015 maar 39 en dat is ook grillig. Met 

de vangsten van mezen bleef het rustig. Op 20 september 

hing er een kleine bonte specht in net 13. De vijfde voor 

Westenschouwen! De eerste bladkoning kwam op 22 

september. Er werden in totaal  vier exemplaren gevangen. 

Dat is een groot verschil met 2016 toen er 15 gevangen 

werden. Vier is voor Westenschouwen een gemiddelde 

maar 15 daarentegen is veel. Er werd afgelopen jaar maar 

één draaihals  gevangen en dat was op 22 september. Dat 

is vrij laat. Doorgaans komt er een golfje  in de laatste 

dagen van augustus.  In de maand september werden 1375 

vogels gevangen. De maximale dagvangst was 116 vogels.  

Op maar twee dagen kwam de teller boven de 100 uit en 

er waren ook twee dagen dat er niet gevangen werd.

Oktober

De vuurgoudhanen deden het dit jaar prima. Doorgaans 

zijn we gewend dat halverwege de maand oktober er een 

omslagpunt komt en dat goudhaan het van de aantallen 

vuurgoudhanen gaat winnen. Maar dit jaar niet. Er waren 

vrij weinig goudhanen. In totaal 139. Dat staat in schril 

contrast met 2016 met 861 en nog meer met 2015, na-

melijk 2342 vogels. Dat was natuurlijk een super topjaar. 

De vuurgoudhaan liet zich goed vangen. Totaal 467 exem-

plaren met dagen van 37, 49 en zelfs 61 vogels. Verleden 

jaar was het totaal 70 vogels. Het onderstaande overzicht 

van www.trektellen.nl geeft een mooi beeld dat wij op 

Westenschouwen landelijk gezien koploper zijn met maar 

liefst 9 plaatsen in de top 10.
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Oktober is ook een lijstermaand. De trek kan op som-

mige dagen zeer uitbundig zijn. De eerste koperwieken 

kwamen op 6 oktober en deden het goed in de weken 

die daar op volgden. In totaal werden in het seizoen 442 

vogels gevangen en dat is ruim boven het gemiddelde van 

voorgaande jaren. Ten opzichte van 2015 en 2016 was dit 

jaar redelijk als je naar de aantallen van zanglijster en me-

rel kijkt. In het jaar 2014 hadden we veel lijsters, met bijna 

672 merels en bijna 400 zanglijsters. De tjiftjaf werd be-

duidend minder gevangen in 2017. In 2016 nog 364 vogels. 

Nu 163 en dat is  een groot verschil. Tjiftjafjes vangen is 

altijd wel spannend. Vooral wat later in oktober. Maar he-

laas en vreemd genoeg kon geen enkele afwijkende tjiftjaf 

worden ontdekt. De laatste jaren vangen we altijd wel één 

Tristis. Komend jaar maar opnieuw proberen ! De vinken 

kwamen serieus vanaf 12 oktober. Doordat we in die pe-

riode weinig tot geen stalvogels hadden heeft Roel een 

paar geluidsfragmenten geselecteerd en opgenomen van 

zingende vinken en kepen. Dat werkte prima. Op deze 

manier konden we weer vinken vangen en een paar extra 

tijdelijke vinken aanhouden op onze vinkenbaan. Verleden 

jaar waren de vangsten van vinkachtigen dramatisch. In 

totaal 17 vinken en geen kepen ! Nu weer 132 vinken en 

38 kepen. De vangsten van groenling, putter en sijs  blijven 

de laatste jaren laag.  In de avond van 15 oktober werd er 

een geringde kerkuil gevangen die uit het Zeeuwse bleek 

te komen. Een dag later kwam er een ransuil en op 25 

oktober werden Ton en Marcel blij van de vangst van een 

velduil. Het was de vierde voor Westenschouwen. Er wer-

den verder drie eksters gevangen. Op 26 oktober zelfs 

twee tegelijk. In oktober werden in totaal 1.841 vogels 

gevangen. Er waren 6 dagen van 100+. Het seizoen dag 

record werd op vrijdag 13 oktober behaald met 180 vo-

gels. De vuurgoudhanen (61) en pimpelmezen (41) deden 

daarbij een flinke duit in het zakje. 

November

Op donderdag 2 en vrijdag 3 november werden er ouder-

wets vinken gevangen. Er konden 16 en 17 vinken geringd 

worden. Het actief vangen op de druip met het slagnet 

blijft voor een vinker toch een aantrekkelijke bezigheid.  

Op bovenstaande dagen nog steeds veel vuurgoudhanen, 

namelijk 22 en 28 vogels. In de eerste week van Novem-

ber waren er mooie aantallen merels. Met 70 exemplaren 

op 7 november waarvan het hijsnet voor de bulk zorgde. 

De koperwiek deed in de laatste dagen voor de sluiting 

ook nog lekker mee met maar liefst 105 vogels op 13 no-

vember. Op 16 november was de laatste vangdag.  Alles op 

het terrein werd winterklaar gemaakt en daarna ging de 

poort op slot. In November werden 835 vogels gevangen 

daarbij waren er drie dagen van 100+

Het seizoen in Westenschouwen kon afgesloten worden 

met 5.118 ringvangsten en 171 terugmeldingen. Dit alles 

verdeeld over 62 soorten. Eigenlijk een gemiddeld jaar 

wat betreft aantallen. Wat betreft dwaalgasten was het 

zeer mager. Er waren zeer weinig krenten. De meeste zijn 

hierboven reeds vermeld. Er blijft één vogelsoort die ex-

tra aandacht verdient. n

Vuurgoudhaan in 2017

1 VRS Nebularia (vinkenbaan Westenschouwen) 61 13 Oktober 2017

2 VRS Nebularia (vinkenbaan Westenschouwen) 48 26 Oktober 2017

3 VRS Nebularia (vinkenbaan Westenschouwen) 46 25 September 2015

4 VRS Nebularia (vinkenbaan Westenschouwen) 37 14 Oktober 2017

5 VRS Nebularia (vinkenbaan Westenschouwen) 35 22 September 2017

6 VRS Nebularia (vinkenbaan Westenschouwen) 34 22 September 2007

7 VRS Meijendel (Wassenaar) 32 12 September 2007

8 VRS Nebularia (vinkenbaan Westenschouwen) 32 11 Oktober 2014

9 VRS Nebularia (vinkenbaan Westenschouwen) 30 12 Oktober 2014

10 VRS Nebularia (vinkenbaan Westenschouwen) 29 3 November 2017
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Vangst Noordse Boszanger ( Phylloscopus 
Borealis) ringstation Westenschouwen

voor de andere vogels. Zo gaat dat op een ringstation. 

Ruim anderhalf uur later, zittend met een lekker biertje 

aan een tafeltje in restaurant Zeezicht Westenschouwen, 

kon Erik Kleyheeg vanuit Zuid-Duitsland en inmiddels 

voorzien van een aantal plaatjes en het geluid, noordse 

boszanger bevestigen. Het geluid was daarbij een belang-

rijke factor. Het is de tweede noordse boszanger voor 

Zeeland. De eerste, en dat was tevens de eerste voor 

Nederland,  betrof een vondst van een dode vogel onder 

de vuurtoren van Haamstede in 1935 !  Zie artikel uit 

Ardea 1936 hieronder en verbaas je over vogelonderzoek 

Op zaterdag 16 september rond de klok van 17.00 uur 

liepen wij, Bob, Gerrie en Cor Oskam voor het inschui-

ven van de netten een laatste rondje op het ringstation 

van VRS Nebularia op Westenschouwen. Er waren relatief 

veel vogels voor de tijd van de dag. Vuurgoudhanen, Pim-

pel- en zwarte mezen en enkele tjiftjafjes.  In een van de 

laatste netten troffen we een Phylloscopus aan die direct 

opviel. De vogel onderscheidde zich door een kleur die je 

zowel bij fitis als tjiftjaf niet gewend bent. Oeps… span-

nend.  De vleugel vertoonde één duidelijk en één diffuus 

aanwezige vleugelstreep.  Oeps.. oeps… nog spannender! 

Diverse boszangers werden direct uitgesloten. Een eerste 

reactie was grauwe fitis. Maar snel daarna noordse of een 

swinhoes boszanger ??  Het deed me op dat moment den-

ken aan de vogel van 2 oktober 1996 die als een steen uit 

de lucht naast ons in het duin viel bij paal 18 op Terschel-

ling.  Die vogel “veranderde” ook snel in soort.  Van een 

goudhaan … nee bladkoning….. nee een swinhoes, nee 

…..noordse boszanger en uiteindelijk  veel later eindigen 

als swinhoes boszanger. De vogel die we nu in handen 

hadden en dus nog niet een duidelijke naam had werd 

geringd AJJ 343. Daarna werd de biometrie bepaald.  De 

vogel was in een goede conditie, vet 3 volgens Bussee, 

woog 10,4 gram en had een vleugellengte van 68 mm. Er 

werden direct zoveel mogelijk detailfoto’s genomen van 

insnijdingen, handpenprojectie, pootkleur. De korte felle 

en schurende hoge roep viel erg op en was voor een al-

gemene Phylloscopus duidelijk afwijkend. Bob legde het 

geluid direct vast. Was het een noordse boszanger?  Dat 

klopte in ieder geval goed met alle kleedkenmerken, ma-

ten en de insnijdingen van de handpennen.  Vanwege de 

tijd hebben we het even zo gelaten en was er aandacht 

van ruim een eeuw geleden.  Onze vogel betrof de 26e  

noordse boszanger voor Nederland. De meeste zijn ring-

vangsten, namelijk 15 in totaal. Van de Waddeneilanden 

komen de meeste vogels.  Vlieland als hofleverancier met 

acht vogels, Schiermonnikoog vijf en Texel had gek genoeg 

pas dit jaar de eerste. Op de Kop van Schouwen nu dus 

twee vogels. De meeste waarnemingen werden gedaan in 

september namelijk 20 stuks. In oktober vijf en een in 
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november. Een dag voor onze vangst was er een vogel 

op Texel. Deze vogel werd mooi gefotografeerd. Een dag 

later was er een melding van een vogel op de Maasvlakte 

die helaas niet meer teruggevonden kon worden.  Daar-

naast was er op 25 september op Rottumerplaat en een 

twitchbare vogel op Vlieland van 8 tot 10 oktober.  Een 

goed jaar voor noordse boszangers !  De vogels broeden 

Noordelijk in Siberië tot aan Alaska en overwinteren in 

Indochina, in de Filipijnen en in Indonesië.n

TOP 20 VRS Nebularia 2018

1.  Vink 22.218 de vangsten blijven mager de afgelopen jaren.

2. Graspieper 17.874 heeft nog een ruime marge

3. Goudhaan 12.929 volgend jaar naar 4?

4. Zwartkop 12.572 van plaats 7 naar 4, volgend jaar door naar plaats 3?

5. Fitis 12.276 daalt één plaats

6. Spreeuw 12.218 daalt een plaats

7. Roodborst 12.111 daalt één plaats, zal volgend jaar waarschijnlijk stijgen.

8. Pimpelmees 9.269 heeft inmiddels de boerenzwaluw ingehaald

9. Boerenzwaluw 9.204 daalt één plaatsje

10. Merel 7.786 blijft voorlopig in de middenmoot.

11. Tjiftjaf 7.510 over twee jaar stuivertje wisselen met merel?

12. Koolmees 6.920 blijft ondanks een slecht mezenjaar op 12

13. Heggenmus 6.445 kan moeilijk stijgen, kan moeilijk dalen

14. Kleine Karekiet 6.066 kijkt, mede door Doove Gat, alleen maar omhoog

15. Keep 5.770 inmiddels door de kleine karekiet ingehaald

16. Zanglijster 5.447 gaat op de keep inlopen

17. Koperwiek 4.875 tja,  zal nog wel een poosje op 17 blijven staan

18. Ringmus 4.166 zal zeker zakken

19. Sijs 4.107 nog steeds wachten op een goed sijzenjaar                                                   

20. Kneu 3.761 de winterkoning  komt er aan 

Runners up  

Visdief 3.661

Winterkoning 3.657 binnen 3 jaar in de Top 20

Groenling 3.572

Westenschouwen
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Trek en waarnemingen op de vinkenbaan
Naast ons ringwerk registreren we ook zo veel moge-

lijk waarnemingen van de zichtbare vogeltrek en andere 

leuke waarnemingen die betrekking hebben op de natuur. 

Uiteraard zijn we geconcentreerd met het vangen en rin-

gen van vogels bezig, dus de aantallen die wij tijdens dit 

ringwerk waarnemen kunnen maar een fractie zijn van de 

werkelijkheid. Zo werden het gehele seizoen met regel-

maat boomkikkers waargenomen. De boomkikkers wer-

den het vaakst gehoord, net voor of tijdens het begin van 

een regenbui.  In het struweel op en rond de vinkenbaan 

was het dan kakofonie van roepende boomkikkers. Opval-

lend waren zelfs de waarnemingen van boomkikkers in de 

waterpomp en zelfs op 3 oktober  één  in de woonhut. 

Reeën werden regelmatig in de zeereep gezien. Ook werd 

er met regelmaat een vleermuis waargenomen.

Juli
Op 14 juli werd de vinkenbaan opgebouwd en zagen we 

een enkele kneu overvliegen. Op de vinkenbaan stonden 

twee damherten van het vers gemaaide gras te eten. Op 

15 juli werd er een boompieper nabij de vijver waargeno-

men, waarschijnlijk een broedvogel uit de buurt. Op 16 

juli was de eerste trek van gierzwaluwen te zien. Er vlogen 

ruim 15 exemplaren naar het zuiden.  Op 18 juli zagen we 

wederom 3 damherten op de vinkenbaan. Er vlogen ruim 

100 gierzwaluwen en 50 huiszwaluwen boven de baan. Op 

19 juli werd een overvliegende groenpootruiter gehoord 

en gezien. Op 21 juli waren de kneuen druk aan het heen 

en weer vliegen. Er werden meer dan 25 vogels geteld. 

Ook een man sperwer kon worden genoteerd. Op 22 

juli werd een hoog overvliegende regenwulp gehoord en 

waargenomen. Op 26 juli zagen we een zwarte roodstaart 

rond de baan. 

Augustus
Op 9 augustus werd een witgat gezien. Op 10 augustus 

vlogen er ruim 75 huiszwaluwen, 2 witgatten, 2 gele kwik-

staarten en 3 boompiepers over.  Op 21 augustus vlogen 

er nog 25 huiszwaluwen boven de vinkenbaan.  Op 22 

augustus vlogen 10 boerenzwaluwen naar zuid.  Op 24 au-

gustus werd een gele kwikstaart gezien.  Op 31 augustus 

vlogen 3 blauwe reigers strak naar zee.

September
Op 1 september werden ruim 10 boompiepers en een gele 

kwikstaart gezien.  Op 2 september werden een draaihals 

en 4 kruisbekken waargenomen. Op 7 september werden 

25 kruisbekken gezien waarvan er 1 in het hout landde. 

Op 9 september vlogen een kleine zilverreiger, 3 lepelaars 

en enkele graspiepers over. Op 10 september werden 8 

ringmussen en 15 graspiepers gezien. Op 14 september 

werd een grote gele kwikstaart op de vijver gezien, maar 

helaas werd de vogel niet gevangen. Op 16 september 

werden een grote lijster, enkele graspiepers en kneuen 

gezien.  Na dagen van stormachtig weer kwamen er op 

17 september eindelijk wat vogels los. Het was redelijk 

druk met groepjes graspiepers, boompiepers, boomleeu-

weriken, vinken, een witte kwikstaart, 10 zanglijsters, een 

boomvalk en een bruine kiekendief.

Op 19 september werden 4 ringmussen en 40 graspiepers 

waargenomen. Op 21 september werden ruim 300 gras-

piepers waargenomen.  Op 28 september werden ruim 

250 zanglijsters, enkele merels, 30 vinken en een grote 

gele kwikstaart waargenomen. Op 29 september zagen 

we ruim 50 vinken, 150 pimpelmezen, 100 zanglijsters, 50 

merels, 150 graspiepers en een drietal grote gele kwik-

staarten die niet gevangen werden

Oktober
Op 1 oktober vlogen twee groepjes kruisbekken over. 

Ook ruim 700 vinken, 30 groenlingen, 10 grote gele kwik-

staarten en 2 sperwers waren op doortrek. Op 6 okto-

ber vlogen er ruim 4.000 spreeuwen rond de vinkenbaan. 

Ook werd die dag de eerste keep gehoord. Op 7 oktober 

werden groepjes koperwieken en zanglijsters waargeno-
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men. Ook werden er 20 kepen, 5 grote gele kwikstaar-

ten en enkele graspiepers gezien. Op 8 oktober werden 

ruim 1.000 koperwieken, 2 beflijsters, 150 zanglijsters, 8 

(grote?) kruisbekken, een slechtvalk en 150 vinken/kepen 

waargenomen. Op 9 oktober vlogen er ruim 300 vinken/

kepen en meer dan 1.000 zanglijsters over. Op 13 okto-

ber werden 10 boomleeuweriken, 750 pimpelmezen, 500 

zwarte mezen, een man blauwe kiekendief en 15 grote 

zilverreigers geteld, Op 14 oktober werd een appelvink 

gezien. Op 15 oktober werd een slechtvalk, 10 boomleeu-

weriken, een man havik, een groepje sijsjes, en ruim 6.000 

vinken/kepen waargenomen. Op 16 oktober werden 3 

appelvinken, een ijsvogel, meer dan 8.000 zanglijsters en 

150 kauwtjes gezien. Op 19 oktober werden meer dan 

1.000 koperwieken, 250 graspiepers en 400 vinken gezien. 

Zowel een kruisbek als een ransuil wisten uit een mist-

net te ontsnappen. Op 23 oktober werden ruim 2.000 

koperwieken en 20 kramsvogels geteld. Op 26 oktober 

werden 5 ringmussen en 15 aalscholvers gezien. Op 27 

oktober werden 30 sijsjes, ruim 2.500 koperwieken, 1.000 

kramsvogels, 1.000 zanglijsters, 3 beflijsters en 500 me-

rels gezien. Er werden ook een overvliegende slechtvalk, 

een man havik, 5 buizerds en 10 sperwers gezien. Op 30 

oktober werden 5 groenlingen en 300 houtduiven en 50 

sijsjes geteld. Op 31 oktober was er een zeer uitbundige 

trek van zowel lijsters als vinkachtigen, maar er kon geen 

inschatting gemaakt worden van de aantallen.

November
Op 2 november werden 2 groenlingen waargenomen. Op 

6 november werden 800 koperwieken en een appelvink 

waargenomen. Op 7 november was er vooral veel trek 

van koperwieken, kramsvogels en merels waar te nemen. 

Op 9 november zat er even kortstondig een buizerd in 

het hout. Er werd 3x een barmsijs overvliegend waarge-

nomen.  Op 15 november zagen we een vrouw sperwer 

over de baan vliegen. Tevens waren er drie buizerds kort-

stondig aan het bakkeleien boven de bosrand.  Er vlogen 

in de ochtenduren ruim 1.000 koperwieken, 500 krams-

vogels, 100 merels, 1.000 spreeuwen over de vinkenbaan. 

Voor het eerst sinds maanden werden er weer keutels 

van damherten op de vinkenbaan gevonden.

Bezoek op de vinkenbaan
Tijdens het vinkenbaanseizoen worden er zo af en toe 

wat externe gasten of donateurs ontvangen.  Tijdens de 

NL-doet waren buiten onze eigen medewerkers, en vrij-

willigers nog vier externe vrijwilligers aanwezig.

In het voorseizoen, voordat de vinkenbaan was opge-

bouwd heeft Bert Kleijn enkele jeugdleden van de Na-

tuur- en Vogelwerkgroep Schouwen-Duivenland meege-

nomen naar ons terrein in de hoop de jeugd reeën of 

damherten te laten zien. Gedurende het vangseizoen zijn 

onze trouwe donateurs de familie Klingers op bezoek ge-

weest. Ook zijn er in het seizoen nog zeven personen 

(zonder geregistreerde achternaam) op bezoek geweest. 

Als gast-ringer hebben we M. Roos, A. van der Heiden en 

E. van der Jagt mogen begroeten. Tijdens de officiële ope-

ning van de gerenoveerde woonhut in oktober waren 20 

personen aanwezig.

Op Westenschouwen zijn in 2017 de volgende personen 

als ringer, ringer in opleiding of assistent actief geweest:

P. Boot, H. van Buren, C. van de Boogert, D. van der Gaag, 

K. Goudswaard, A. Joosse, R. Joosse, B. Kleijn, A. Kooi, R. 

Meijer, B.B. Oskam, C.G.A. Oskam, G.A. Oskam-de Rek, 

M. Pot, H. Ravensteijn, T. van Ree, J. Rolaf, J. Rowland, M. 

Schildwacht, C. Vreugdenhil, A. Vuyk, E. P. Cok, F. Vuyk, S. 

Vuyk-Boeije, W. Wilde.n
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Bezoek Jeugd Natuur- en Vogelwacht aan 
het ringstation
Begin mei bezochten een aantal aspirant jeugd Natuur en 

Vogelwacht Schouwen-Duiveland het ringstation aan de 

rand van de Boswachterij.

Helaas is er de laatste jaren de klad gekomen in het aantal 

jeugdleden en hoopt men door het ontplooien van di-

verse activiteiten de belangstelling aan te wakkeren.

Natuureducatie, je kan er niet vroeg genoeg mee begin-

nen. n

Westenschouwen, vangsten 2017
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keurig poserend tegen de zwart geteerde vinkershut  werden ze 

voor het leven vastgelegd als jonge Jac. P. Thijsses in spe

SOORT TOTAAL

Sperwer 3

Torenvalk 1

Waterral 56

Waterhoen 2

Zilvermeeuw 3

Kerkuil 1

Ransuil 1

Velduil 1

Draaihals 1

Grote Bonte Specht 5

Kleine Bonte Specht 1

Veldleeuwerik 10

Boerenzwaluw 1

Boompieper 8

Graspieper 98

Grote Gele Kwikstaart 107

Witte Kwikstaart 3

Winterkoning 27

Heggenmus 140

Roodborst 331

Nachtegaal 61

Zwarte Roodstaart 2

Gekraagde Roodstaart 15

Roodborsttapuit 6

Merel 325

Kramsvogel 7

Zanglijster 26

Oostelijke Zanglijster 54

Turdus philomelos clarkei 126

Koperwiek 422

Cetti's Zanger 3

Sprinkhaanzanger 38

Rietzanger 16

Bosrietzanger 11

Kleine Karekiet 135

Braamsluiper 19

Grasmus 71

Tuinfluiter 127

Zwartkop 925

Noordse Boszanger 1

Bladkoning 4

Tjiftjaf 165

Fitis 137

Goudhaan 139

Vuurgoudhaan 463

Grauwe Vliegenvanger 1

Staartmees 61

Zwarte Mees 39

Pimpelmees 403

Koolmees 160

Boomkruiper 20

Ekster 3

Spreeuw 133

Huismus 1

Vink 124

Keep 31

Groenling 3

Putter 3

Kneu 16

Kleine Barmsijs 3

Kruisbek 5

Goudvink 14

Totaal 5.118
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Een ringvakantie in Kenia
Het was al jaren geleden dat Bert Kleijn tijdens een jaar-

vergadering van VRS Nebularia een prachtige fotoserie liet 

zien van een plek die collega-ringer Bennie van den Brink 

ooit typeerde als “wellicht de mooiste vangplaats ter we-

reld”: de Ngulia lodge in Kenia. De foto’s en enthousiaste 

verhalen waren ons altijd bijgebleven en het afgelopen 

jaar besloot een kleine afvaardiging van VRS Nebularia, te 

weten Cor Oskam en ondergetekende, zich eindelijk te 

wagen aan deze reis naar Oost-Afrika. De Ngulia lodge 

staat onder ringers wereldwijd bekend als een wonder-

schone plek waar sinds 1969 jaarlijks in enkele weken in 

november of december onwaarschijnlijke aantallen trek-

vogels uit Europa, het Midden-Oosten en Centraal-Azië 

worden gevangen. Daarmee is de ringlocatie al bijna een 

halve eeuw lang een belangrijke bron van informatie over 

de trekpatronen en herfstrui van Palearctische zangvogels 

in Afrika. De plek staat echter ook bekend om de bijzon-

dere vangomstandigheden en de overweldigende aantal-

len vogels die gevangen worden. Daarover later meer.

In de zomer legden we contact met de initiatiefnemers 

van het ringproject. Helaas bleek medeoprichter en eer-

ste aanspreekpunt David Pearson recent te zijn overleden. 

Colin Jackson is degene die de organisatie heeft overge-

nomen en met hem en Edwin Gichohi maakten we af-

spraken over de logistiek en andere praktische zaken. De 

ringexpedities worden elk jaar gepland rondom nieuwe 

maan en zou in 2017 lopen van 12 tot 29 november. Met 

het oog op de kosten en het aantal beschikbare verlofda-

gen besloten we aan te sluiten van 16 tot 26 november. 

Bij British Airways boekten we een vlucht via Londen naar 

Nairobi en we besloten bij Sixt een Toyoya Hylux 4x4 te 

huren om in het park op safari te kunnen.

Zo reden we op 16 november over de Mombasa highway, 

de snelweg die Nairobi en Mombasa met elkaar verbindt, 

richting Mtito Andei. In dit plaatsje is de hoofdtoegang tot 

Tsavo West National Park, waarin de Ngulia Safari Lodge 

ligt. De snelweg, weliswaar goed geasfalteerd maar niet 

breder dan een tweebaansweg, is compleet dichtgeslibd 

met aftandse vrachtwagens die niet harder dan 50 km/h 

rijden. Daardoor is het van beide richtingen een groot in-

haalfeest (links of rechts maakt niet uit) en er worden de 

nodige risico’s genomen. Even wennen voor de Europese 

chauffeur en zonder twijfel het meest gevaarlijke onder-

deel van de reis. We hadden een halve dag nodig voor de 

250 km naar Mtito Andei, maar waren gelukkig op tijd bij 

de poort om op het gemak in het park de laatste 50 km 

naar de lodge te rijden.

In het park werden we direct geconfronteerd met groot 

wild: overal op de onverharde weg zie je sporen van oli-

fanten en liggen grote olifantendrollen. Het duurde niet 

lang voordat we onze eerste giraffes, zebra’s, impala’s en 

dik-diks zagen, en even later ook de olifanten. Op en langs 

de weg liepen koppeltjes helmparelhoenders en geelk-

eelfrankolijnen. Het soortenlijstje groeide gestaag met 

Afrikaanse vogelsoorten als roodsnavelbuffelwevers, von 

der deckens tokken, fischers wida’s en de indrukwekken-

de Secretarisvogels. Ook kwamen we diverse Europese 

soorten tegen, zoals de kuifkoekoek, scharrelaar, grauwe 

vliegenvanger en talloze boerenzwaluwen. Eenmaal aan-

gekomen bij de Ngulia lodge, enigszins overweldigd door 

het natuurschoon, werden we vriendelijk begroet door de 

reeds aanwezige ringers en hadden we gezamenlijk diner. 

Nu kon het grote ringavontuur beginnen!

Nebularia naar Ngulia
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Erik en Cor voor hun Toyota Hylux 4x4 nachtvangsten met kunstlicht



JAARVERSLAG 2017VRS NEBULARIA

Of je ook daadwerkelijk vogels vangt bij de Ngulia lodge is 

grotendeels afhankelijk van het voorkomen van mist in de 

nacht. Op het terrein voor de lodge staat een aantal felle 

lampen opgesteld om een drinkpoel en de voederplaats 

van de luipaard (waar elke avond een vers stuk geiten-

vlees in wordt opgehangen) te verlichten. Als het ’s nachts 

mistig is, raken de massaal doortrekkende zangvogels 

gedesoriënteerd en vervolgens aangetrokken door het 

licht. In twee 18-meter mistnetten worden onder goede 

omstandigheden meer dan 1.000 vogels gevangen vanaf 

middernacht, die allemaal vóór 05:00 verwerkt moeten 

zijn. Om 05:30 worden vervolgens de ochtendnetten 

opengeschoven. Dat zijn er aanzienlijk meer en staan iets 

verderop tussen de bosjes opgesteld. Hierin worden in 

de eerste twee uur nog eens honderden vogels gevangen 

die ’s nachts in het struikgewas zijn geland. Rond 09:00 

worden deze netten weer dichtgeschoven en wordt be-

oordeeld of er voldoende boerenzwaluwen rondvliegen 

om hiervoor een aantal andere netten open te schuiven. 

Rond het middaguur wordt het ringwerk gestaakt voor 

de dag en na de lunch trekken de meeste mensen zich 

terug om slaap in te halen. Vaak wordt op dat moment 

de ringplek overigens ook overgenomen door een groep 

bavianen. Wie aan het einde van de middag nog puf heeft, 

kan nog een safariritje maken in het park. 

Wij hadden geluk met het weer: er viel regelmatig wat 

regen (voldoende vocht in de lucht) en de wind kwam 

meestal uit de goede richting om mist aan te voeren. Van 

de 10 nachten die wij bij de Ngulia lodge waren, kon er op 

8 nachten ’s nachts gevangen worden. Op twee dagen vin-

gen we meer dan 2.000 vogels (dat is hard doorwerken!) 

en in totaal werden tijdens ons verblijf ongeveer 12.000 

vogels geringd. Tijdens de eerste week bestond het over-

grote deel van de vogels uit Noordse Nachtegalen. In de 

laatste paar dagen ver-

schoof het zwaartepunt 

naar bosrietzangers. Op 

een goede derde plaats 

kwamen de grasmussen. 

Deze drie soorten maken 

ongeveer 95% uit van de 

vogels tijdens de nacht-

vangsten. Daarnaast wor-

den in veel lagere aantallen 

ook echte pareltjes ge-

vangen: sperwergrasmus-

sen, perzische roodbor-

sten, rosse waaierstaarten, 

griekse, grote vale en oos-

telijke vale spotvogels, en 

basrakarekieten. Wat een 

belevenis om al die soor-

ten door je handen te laten 

gaan! Daarnaast vliegen ’s 

nachts continue nachtzwa-

luwen rond, waarvan er af 

en toe een in het net be-

Nebularia naar Ngulia vervolg
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persische roodborst

de Ngulia Lodge ligt op een unieke locatie
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landt. We vingen Europese, marmer- en gabonnachtzwa-

luw; de laatste was nieuw voor de ringplek!

De ochtendvangst begon steevast met noordse nachtega-

len in de vroege schemering, gevolgd door bosrietzangers. 

Zodra de insecten gingen vliegen werden de klauwieren 

actief en elke ochtend vingen we enkele tientallen grauwe 

en isabelklauwieren. Tegelijkertijd werden de Afrikaanse 

soorten actief, waarvan elke ochtend een leuk scala werd 

gevangen: spiegelwidavink, jacobijnkoekoek, maskerduif en 

d’Arnauds baardvogel kwamen regelmatig langs. De meest 

bijzondere en onverwachte ochtendvangst was een step-

pekiekendief, een nieuwe soort voor de ringlijst van Ngu-

lia. Op ongeveer de helft van de ochtenden werden de 

netten opgezet voor boerenzwaluwen, wat op één och-

tend resulteerde in een nieuw dagrecord voor de soort. 

In een paar uur ringden we 1.105 zwaluwen. Helaas zon-

der een enkele buitenlandse terugmelding. 

Ondanks het grote aantal vogels dat wordt gevangen, is 

het aantal buitenlandse terugmeldingen verrassend laag. 

Tijdens de ringexpeditie van 2017 werden vier vogels ge-

vangen die elders geringd waren, allemaal bosrietzangers. 

Hiervan was er één geringd in Georgië, één in België en 

twee in Zweden. Wat mij het meest fascineert is dat op 

deze plek dus vogels uit alle uithoeken van het broedare-

aal bij elkaar komen. Ongelofelijk! 

Na 10 intensieve dagen was het voor ons weer tijd om 

afscheid te nemen van deze plek en het geweldige team 

van ringers waar we mee gewerkt hadden. Met zoveel in-

drukken te verwerken konden we moeilijk zeggen wat de 

meeste indruk gemaakt had: waren het de overweldigende 

aantallen of soorten die we gevangen hadden? De zwarte 

neushoorns in het Rhino Sanctuary? De luipaard die af en 

toe zijn geitenpoot kwam claimen? De trek van amoerval-

ken over de lodge? Of de safaridrives in het park? Het was 

alles bij elkaar in ieder geval een onvergetelijke belevenis 

en een grote aanrader voor de fanatieke ringer!n

Nebularia naar Ngulia
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Cor haalt grote aantallen vogels binnen tijdens de nachtvangst 

basrakarekiet
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Als een vogel met een ring wordt teruggemeld, levert dat 

interessante informatie op over de afstand die de vogel 

heeft afgelegd en de leeftijd van de vogel. Terugmeldin-

gen zijn dus een belangrijk onderdeel van het ringwerk. 

De meeste terugmeldingen in 2017 kwamen van vogels 

die door ons geringd werden en die we, soms na jaren, 

zelf terugvingen. De vogels die op andere plekken wer-

den teruggevangen spreken echter meer tot de verbeel-

ding. Daarnaast werden er diverse vogels teruggemeld 

die door een kat waren gepakt of waarvan de ring in de 

braakbal van een uil of roofvogel terecht was gekomen. 

Hieronder geven we een overzicht van de meest interes-

sante terugmeldingen, gesorteerd per project. 

Krimpenerwaard en omgeving
De uilenprojecten in de Krimpenerwaard zorgen altijd 

voor relatief veel terugmeldingen. De Kerkuil heeft zich 

nu stevig gevestigd en uit de terugmeldingen blijkt dat we 

inmiddels ook broedvogels exporteren!

Kerkuil, geringd als pullus op 16 juni 2016 in Berken-

woude. De vogel werd gemeld als verkeerslachtoffer langs 

de A15 bij Gorinchem op 25 maart 2017. Heeft dus helaas 

zijn eerste broedseizoen niet gehaald. 

Kerkuil, van twee pulli geringd op 20 juni 2016 in Ou-

derkerk aan den IJssel werd er een op 2 juni 2017 levend 

aangetroffen in een nestkast in ’s Gravendeel, en de ander 

werd op 20 september 2017 dood onder een struik ge-

vonden in Molenaarsgraaf. 

Kerkuil, geringd als pullus op 16 juni 2017 in Lekkerkerk. 

De vogel heeft waarschijnlijk een klap van de molen ge-

kregen waar hij op 16 oktober 2017 werd gevonden in 

Alblasserdam, 2 kilometer van de ringplaats. 

Steenuil, geringd als adult op 15 oktober 2010 in Vlist. De 

vogel werd vlakbij de ringplaats gevonden als verkeers-

slachtoffer op 22 juli 2017. De beschermers van Zwarte 

Sterns kunnen weer opgelucht ademhalen, want dit was 

de voornaamste prooisoort die hij voerde aan zijn jongen.

Steenuil, geringd als pullus op 25 mei 2010 in Vlist. De 

vogel werd op 23 september 2017 verzwakt gevonden in 

Lekkerkerk en stierf kort daarna. Na 7 jaar zat de vogel 12 

kilometer van zijn ringplaats. 

Buizerd, geringd als pullus op 7 juni 1999 bij Stolwijk. De 

vogel werd op 13 januari 2001 verzwakt gevangen bij Sint-

Laureins in België en na een antigifkuur weer losgelaten. 

108 kilometer van de ringplaats. De melding kwam pas in 

mei 2017 bij ons binnen.

Visdief, geringd als pullus op 16 juni 2003 op het Rivium 

in Capelle aan den IJssel. De vogel is op 2 juni 2017, mis-

schien wel op zijn 14e verjaardag, gevangen en uitgerust 

met een witte kleurring op Neeltje Jans.

Visdief, geringd als pullus op 18 juni 2016 op de Golfbaan 

Hitland in Nieuwerkerk aan den IJssel. De ring werd op 

2 augustus 2017 teruggevonden in een braakbal van een 

onbekende (roof)vogel in de haven van Rotterdam.

Ooievaar, geringd als pullus op 19 juni 2004 bij Lopik. 

Nadat de vogel vorig jaar in Spanje werd gemeld, zat hij 

op 6 mei 2017 weer in Duitsland ten noorden van Berlijn, 

net als in 2015. 

CES Stolwijkse Boezem
Trekvogels worden vaker teruggemeld dan broedvogels. 

Daarom leverde de CES niet zoveel terugmeldingen op in 

2017. Er kwamen twee interessante meldingen van Tjiftjaf-

fen binnen.

Tjiftjaf, geringd als 1kj op 11 juli 2015, teruggevangen op 

15 augustus 2017 bij Terwispel in Friesland. 149 kilometer 

van de ringplaats. 

Tjiftjaf, geringd als 1kj op 16 juli 2016, op 18 september 

2016 teruggevangen bij Antwerpen in België. 79 kilometer 

van de ringplaats.

Project Doove Gat
Zowel in het Doove Gat als op veel ringplaatsen in België 

worden in de zomermaanden volop moeraszangers ge-

vangen. Het is daarom niet verrassend dat er een sterke 

uitwisseling is tussen het Doove Gat en een aantal ring-

plaatsen in België. Een vogel uit Noorwegen was wel een 

verrassing!

Kleine karekiet, geringd als 1kj op 6 september 2015, 

teruggevangen op 1 augustus 2017 in Bierbeek, België. 128 

kilometer van de ringplaats. 

Pimpelmees, geringd als 1kj op 7 september 2014, ge-

dood door een kat op 11 mei 2017 in Ter Aar. 
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Rietzanger, geringd als 1kj op 13 augustus 2015, terug-

gevangen op 20 augustus 2016 bij Antwerpen in België. 84 

kilometer van de ringplaats.

Rietzanger, geringd als 1kj op 8 augustus 2016 en 11 

dagen later, op 19 augustus 2016, teruggevangen bij Sint-

Gilles-Waas in België. 97 kilometer van de ringplaats.

Rietzanger, geringd als 1kj op 13 juli 2016. De vogel 

werd op 12 augustus 2016 vers dood, gepakt door een 

onbekend dier, gemeld bij Saint-Aybert in Noord-Frank-

rijk. 189 kilometer van de ringplek.

Snor, geringd als 1kj op 3 september 2015, teruggevan-

gen op 14 september 2016 in de Bourgogne in Frankrijk. 

453 kilometer van de ringplaats.

Kleine karekiet, door ons teruggevangen op 4 en 10 

augustus 2017. De vogel was op 12 augustus 2014 geringd 

bij Antwerpen in België. 100 kilometer van het Doove Gat.

Kleine karekiet, door ons teruggevangen op 16 juli 

2017. De vogel was op 16 augustus 2016 geringd bij Me-

chelen in België. 109 kilometer van het Doove Gat. 73 

kilometer van het Doove Gat.

Kleine karekiet, op 7 augustus 2017 geringd in Brecht, 

België, en drie dagen later door ons teruggevangen op 10 

augustus 2017.

Kleine karekiet, op 14 augustus 2017 geringd langs het 

Veluwemeer bij Elburg en door ons teruggevangen op 3 

september 2017.

Rietzanger, door ons teruggevangen op 3 september 

2016. De vogel was geringd op 18 augustus 2016 bij Orre 

in ZW Noorwegen. 751 kilometer van het Doove Gat. 

Snor, door ons teruggevangen op 10 augustus 2017. De 

vogel was vijf dagen daarvoor, op 5 augustus 2017, geringd 

bij Lier in België. 97 kilometer van het Doove Gat.

Vinkenbaan Westenschouwen
De vinkenbaan Westenschouwen is onze hofleverancier 

van terugmeldingen in binnen- en buitenland. Samengevat 

komen heggenmussen rondom de baan tragisch om het 

leven, terwijl de kleine karekieten en zwartkoppen een 

mooi inkijkje geven in hun trekgedrag.

Buizerd, geringd als 1kj op 9 november 2003. De vogel 

werd op 30 juni 2008 gevonden als verkeersslachtoffer 

bij Wittichenau in Duitsland, vlakbij de Poolse grens. 731 

kilometer van de ringplaats. De terugmelding kwam pas 

op 2 mei 2017 bij ons binnen.

Goudhaan, geringd als 1kj op 24 oktober 2016. De vogel 

werd al drie dagen later teruggevangen als vuurgoudhaan 

bij Antwerpen in België. 65 kilometer van de ringplaats. 

Heggenmus, geringd als 1kj op 23 september 2013. 

De ring werd op 18 februari 2017 met behulp van een 

metaaldetector teruggevonden in een uilenbal in Burgh-

Haamstede. 5 kilometer van de ringplaats. 

Heggenmus, geringd als 1kj op 6 september 2015, op 21 

augustus 2017 gepakt door een kat in Westenschouwen, 

vlakbij de vinkenbaan.

Kleine karekiet, geringd als 1kj op 25 augustus 2011. 

vervolg
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De vogel werd op 15 augustus 2016, dus vijf jaar later, 

teruggevangen bij Antwerpen in België. 66 kilometer van 

de ringplaats.

Kleine karekiet, geringd als 1kj op 31 juli 2015, terug-

gevangen op 24 augustus 2017 bij Audenge, vlakbij Bor-

deaux, in Frankrijk. 816 kilometer van de ringplaats.

Kleine karekiet, geringd als 1kj op 25 augustus 2017, 

teruggevangen op 30 augustus in Neerpelt in België. 129 

kilometer van de ringplaats.

Kleine mantelmeeuw, geringd als adulte man op 3 

augustus 2008. Een ingedroogde poot met ring werd ge-

vonden op 23 augustus 2017 op het strand van de 2e 

Maasvlakte bij Rotterdam.

Merel, geringd als 1kj man op 18 oktober 2014, gemeld 

op 25 februari 2017 in Hawkwell, Engeland. Het ringnum-

mer werd daar in het veld afgelezen. 209 kilometer van 

de ringplaats.

Roodborst, geringd als 1kj op 16 oktober 2016. De vo-

gel werd op 27 november 2016 vers dood gemeld bij 

Houdan, Frankrijk. De vogel had zich doodgevlogen tegen 

(elektriciteit?)kabels. 354 kilometer van de ringplaats. 

Tuinfluiter, geringd als 1kj op 14 augustus 2016, terug-

gevangen op 10 juni 2017 bij Zeewolde. 150 kilometer van 

de ringplaats.

Zwartkop, geringd als 1kj op 15 september 2016 en 

twee dagen later teruggevangen in Hamme, België. 71 ki-

lometer van de ringplaats. 

Zwartkop, geringd als 1kj man op 21 september 2017 en 

drie dagen later, op 24 september, teruggevangen in Lom-

mel in België. 123 kilometer van de ringplaats.

Zwartkop, geringd als 1kj man op 2 oktober 2016, te-

ruggemeld op 5 oktober 2016 bij Marck in Frankrijk. 146 

kilometer van de ringplaats.

Fitis, op 15 augustus 2016 geringd als 1kj in het uiterste 

noordoosten van Duitsland en een week later, op 23 au-

gustus 2016, door ons teruggevangen. 742 kilometer van 

de vinkenbaan. 

Kerkuil, door ons teruggevangen op 15 oktober 2017. 

De vogel was op 15 juni 2017 als pullus geringd bij Oolt-

gensplaat. 45 kilometer van de vinkenbaan.

Kleine karekiet, op 16 augustus 2016 als 1kj geringd bij 

Antwerpen, België, en twee dagen later door ons terug-

gevangen. 62 km van de ringplaats. 

Roodborst, geringd op 14 oktober 2017 in de Eemsha-

ven, door ons teruggevangen op 26 oktober 2017. Een 

afstand van 291 kilometer is verder dan sommige terug-

meldingen uit Frankrijk!

Tjiftjaf, op 1 oktober 2016 als adulte vogel geringd bij 

Zeewolde, door ons teruggevangen op 9 oktober 2017. 

151 kilometer van de vinkenbaan.

Zwartkop, door ons teruggevangen op 23 september 

2016. De vogel was tien dagen eerder geringd als 1kj man 

bij Grande-Synthe in Frankrijk. 122 kilometer van de vin-

kenbaan.

Zwartkop, geringd op 21 oktober 2016 in de 3e Kroon-

spolders op Vlieland en op 1 november 2016 door ons 

teruggevangen. 195 kilometer van de vinkenbaan.

Zwartkop, op 28 september 2017 geringd op de ring-

baan van Castricum en vier dagen later door ons terug-

gevangen. n
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Geluid en lokvogels
De vinkenbaan Westenschouwen is van oorsprong een 

ringstation waar met lokvogels wordt gewerkt. In de be-

ginjaren van het ringstation in de jaren zestig van de vorige 

eeuw werd er alleen met slagnetten en lokvogels gewerkt. 

Mistnetten waren in Nederland nog niet te krijgen en met 

geluidsrecorders werd toen ook nog niet gewerkt. Het 

enige geluid dat gemaakt werd, was door de lokvogels en 

met een aanvullende lokfluit. In de loop der jaren kwam er 

verandering in het aanlokken van de trekvogels op de vin-

kenbaan. Eerst kwam er een bandrecorder met de ouder-

wetse geluidsbanden, daarna auto cassette recorders met 

cassettebandjes. Op een bandje stond dan een lokgeluid 

van een vogel in mono en werd op een box afgespeeld. 

Later werd de techniek verbeterd en kwamen er op het 

bandje meerdere verschillende soorten op twee sporen 

(stereo). De tijdklok kreeg zijn intrede zodat de vinkers 

de nacht door konden slapen en de geluidscassettes twee 

uur voor zonsopgang automatisch aan gingen om de vo-

gels aan te lokken. 

Eind jaren negentig van de vorige eeuw werden de ge-

luiden omgezet naar CD en afgespeeld met auto-cd-

romspelers. De kwaliteit van het geluid werd ook beter, 

doordat we de geluiden opnieuw opnamen in een profes-

sionele geluidsstudio en daarmee de ruis, krasjes, tikjes en 

ongewenste bijgeluiden konden wegfilteren. Dus geluiden 

van Russisch sprekende mensen met op de achtergrond 

een rangerende trein bij de geluidsopname van de grote 

pieper, behoorde voor ons vanaf dat moment tot het ver-

leden. Eerst namen we de accu’s altijd mee naar huis om 

ze weer op te laden. Daarna wekten we zelf de stroom 

Westenschouwen vervolg
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Damherten op de Kop van Schouwen
Damherten komen van nature niet voor in Europa sinds 

de laatste ijstijd.  Ooit werden ze ingevoerd door de Ro-

meinen.  Zoals op vele plaatsen zijn ook de op de Kop van 

Schouwen rondlopende exemplaren ‘bevrijd’ uit gevan-

genschap.  Meer dan 15 jaar geleden bijvoorbeeld werd 

herhaaldelijk  het gaas doorgeknipt  van een hertenkamp 

op het landgoed Watergat te Renesse. De damherten 

hadden het na hun bevrijding goed.  Ze vermenigvuldigden 

zich explosief en de laatste jaarlijkse reewild telling van 

maart 2017 leverde 648 exemplaren op. Het ree, dat van 

nature hier wel voorkomt, kwam tijdens dezelfde telling 

uit op een aantal van 319.

Er vallen jaarlijks meer dan 90 verkeersslachtoffers. In 

eenderde van de gevallen gaat het om damherten.  Di-

verse lokale mensen uit de directe omgeving klagen door-

dat er schade optreedt in tuinen door de herten. Er is 

nu een afschotregeling van toepassing.  Het gevolg is dat 

het wild zich terug trekt op plaatsen waar uit veiligheids-

overweging niet gejaagd wordt. Een van die plaatsen is  de 

Boswachterij Westerschouwen, waar aan de buitenrand, 

u raadt het al, ons Ringstation gelegen is.  Wij moeten in 

toenemende mate alert en waakzaam zijn op rondlopen-

de damherten. We maken daarom diverse takkenrillen om damherten bij het verre net

schade voor te zijn aan ons materiaal en aan de beesten. 

Het laatste wat je wil is een langs sjokkend roedel in de 

buurt van de netten waarvan de mannetjes schitterende 

maar zeer grote geweien hebben. Het gevolg laat zich ra-

den. In overleg met Staatsbosbeheer, die het probleem 

ook inziet, hebben we afspraken gemaakt hoe bij eventu-

ele problemen te acteren, maar liever nog de problemen 

voor te zijn. n

voldoende stroom is bijna het probleem niet meer
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van lokvogels gekeken. Daarbij is dan de vraag gesteld of 

we nog lokvogels willen aanhouden, kunnen aanhouden, 

welke soorten en hoeveel dat er dan moeten zijn.

In de jaarvergadering van 2017 is wederom naar ons be-

leid met betrekking tot de lokvogels gekeken. Daarbij zijn 

de volgende standpunten ingenomen en de volgende be-

sluiten genomen:

•	 Lokvogels	 alleen	 aanhouden	 indien	 dat	 verantwoord	
kan ten opzichte van dierenwelzijn.

•	 Alleen	vogelsoorten	als	lokker	aanhouden	die	een	rele-

vante bijdrage leveren aan de landelijke totalen. 

•	 Beperken	van	soorten:		vinkachtigen	en	gorzen.
•	 Voor	veel	soorten	kan	het	afspelen	van	geluid	een	goe-

de vervanger zijn voor lokvogels 

•	 Diverse	lokvogels	die	lastig	op	voer	komen	en	een	apart	
dieet kennen worden niet meer aangehouden. Het aantal 

soorten en dus ook het aantal lokvogels is daarmee in de 

laatste jaren flink afgenomen. 

•	 Sommige	soorten	kunnen	tijdens	de	vangst	kortdurend	
(30 minuten) aangehouden worden waarna ze weer wor-

den ververst door een nieuw gevangen verse soortge-

noot.

•	 Met	het	gebruik	van	lokvogels,	kan	ook	de	cultuurhisto-

rische waarde van de vinkenbaan en het daarmee beho-

rende ambacht worden overgedragen en behouden.

•	 Na	het	 vangseizoen	wordt	 een	deel	 van	de	 lokvogels	
geringd en weer losgelaten waardoor er maar een be-

perkte stal over blijft voor een volgend vangseizoen

•	 Overwinteren	van	een	klein	aantal	 lokvogels	doen	we	
alleen nog als de opvang en zorg gewaarborgd is en blijft.

•	We	 blijven	 open	 staan	 voor	 alternatieven	 zoals	 dum-

mies, opgezette vogels of andere geluiden en technieken.

n

op met een windmolen en zonnepanelen, die dan werd 

opgeslagen in autoaccu’s. Met een windmolen en twee 

zonnecollectoren konden we bij voldoende zonuren ge-

noeg stroom opwekken om ’s avonds een lamp aan te 

steken en enkele cassettes overdag af te spelen. Maar was 

het weer somber en bewolkt, dan zaten we nogal eens 

zonder stroom, dus in het donker of zonder geluid. Dat 

veranderde toen we rond 2012 vier grote zonnecollec-

toren op het dak legden, diverse verlichting ombouwden 

tot ledverlichting en uiteindelijk ook overstapten op MP3 

geluidsinstallaties. Als we kijken naar 2017, dan was alleen 

in de laatste week van het vangseizoen de stroomvoor-

ziening nog een beetje beperkt, maar konden we gelukkig 

gewoon ook toen een lamp aansteken en geluid spelen. 

We moeten ook niet onvermeld laten dat de afgelopen 

jaren de kwaliteit van de geluidsboxen aanzienlijk is ver-

beterd. Boxen voor hoge tonen en lage tonen en alles wat 

daar tussen zit om te zorgen dat het lokgeluid niet wordt 

vervormd en past bij de juiste vogelsoort. 

Niet alleen de mogelijkheden tot het afspelen van geluid 

werden verbeterd, ook het inzicht tot het gebruik van 

de lokgeluiden werd verbeterd. Sommige combinaties van 

soorten werden aangevuld of juist geschrapt. Ook door 

contacten met andere ringstations en ringers konden we 

het gebruik van het geluid verbeteren.  

In de loop der jaren werd ook duidelijk dat door het ge-

bruik van het geluid, voor sommige vogelsoorten het niet 

meer noodzakelijk is om lokvogels aan te houden. Zo heeft 

het geluid van bijvoorbeeld een grote gele kwikstaart of 

een grote barmsijs zo’n enorme aantrekkingskracht, dat 

de vogels bovenop de box gaan zitten, daar heb je dan 

echt geen lokvogel meer voor nodig. De afgelopen jaren 

heeft VRS Nebularia regelmatig kritisch naar het gebruik 

vervolgWestenschouwen
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technologie vervangt veel lokvogelseen vinkenbaan heeft van oudsher lokvogels, zo ook Nebularia
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CODE SOORT AANTAL CODE SOORT AANTAL

1730 Bergeend 1 12360 Sprinkhaanzanger 41

2690 Sperwer 3 12380 Snor 12

3040 Torenvalk 5 12420 Waterrietzanger 1

4070 Waterral 56 12430 Rietzanger 393

4080 Porseleinhoen 2 12500 Bosrietzanger 70

4240 Waterhoen 2 12510 Kleine Karekiet 414

4930 Kievit 4 12590 Spotvogel 7

5920 Zilvermeeuw 3 12740 Braamsluiper 20

7350 Kerkuil 50 12750 Grasmus 74

7570 Steenuil 28 12760 Tuinfluiter 154

7610 Bosuil 4 12770 Zwartkop 960

7670 Ransuil 1 12950 Noordse Boszanger 1

7680 Velduil 1 13000 Bladkoning 4

7950 Gierzwaluw 17 13110 Tjiftjaf 269

8480 Draaihals 1 13120 Fitis 159

8760 Grote Bonte Specht 7 13140 Goudhaan 142

8870 Kleine Bonte Specht 1 13150 Vuurgoudhaan 463

9760 Veldleeuwerik 10 13350 Grauwe Vliegenvanger 1

9920 Boerenzwaluw 1 14370 Staartmees 72

10090 Boompieper 9 14610 Zwarte Mees 39

10110 Graspieper 98 14620 Pimpelmees 438

10170 Gele Kwikstaart 14 14640 Koolmees 190

10190 Grote Gele Kwikstaart 107 14870 Boomkruiper 20

10200 Witte Kwikstaart 3 15490 Ekster 3

10660 Winterkoning 58 15600 Kauw 3

10840 Heggenmus 146 15820 Spreeuw 137

10990 Roodborst 340 15910 Huismus 71

11040 Nachtegaal 61 16360 Vink 130

11060 Blauwborst 21 16380 Keep 31

11210 Zwarte Roodstaart 2 16490 Groenling 4

11220 Gekraagde Roodstaart 16 16530 Putter 3

11390 Roodborsttapuit 6 16600 Kneu 16

11870 Merel 337 16631 Grote Barmsijs 9

11980 Kramsvogel 7 16634 Kleine Barmsijs 3

12000 Zanglijster 26 16660 Kruisbek 5

12001 Oostelijke Zanglijster 54 17100 Goudvink 14

12002 Westelijke Zanglijster 126 18770 Rietgors 40

12010 Koperwiek 422

12200 Cetti's Zanger 5 Totaal 6.467
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Overzicht geringde vogels VRS Nebularia 2017
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2017 stond in het teken van de renovatie van de woonhut. In 2016 is er een start gemaakt met het zoeken naar spon-

soren en andere middelen. Een groot deel van het sponsorgeld was al in 2016 op onze rekening gestort, een klein 

deel was in 2016 toegezegd en is in de loop van 2017 afgerekend. Gedurende 2017 zijn vele betalingen gedaan voor 

materialen. Er zijn gedurende het seizoen naar de ringers tussentijdse overzichten rondgestuurd om inzicht te geven 

in het kostenverloop. De renovatie van de woonhut is uiteindelijk € 1.083,14 hoger uitgevallen dan begroot. Dit is 

mede veroorzaakt doordat de westwand van de woonhut zodanig rot was, dat deze volledig moest worden vervangen, 

inclusief raam, deur en hang- en sluitwerk (kosten € 1.999,99).

Ons eindsaldo is per 31 december 2017 gekrompen met € 2.112,68 tot een bedrag van € 5.821,16. n

Hieronder ziet u het financieel overzicht over 2017

Financieel overzicht 2017:

Post      Saldo 2017

Banksaldo per 1-1-2017 Rabo 7.933,84

Saldo ASR spaarrekening 1-1-2017 4,84 +

Totaal saldo per 1-1-2017 7.938,63

Tegoedbon Vogeltrekstation 1-1-2017 75,62

  Inkomsten           Uitgaven

    Begroot        Uitgaven

Donaties en giften 3.840,00

Sponsoring 3.019,44

NL-doet bijdrage 400,00

Advertentiebijdragen 350,00

Vergoeding ringen Vogeltrekstation 58,11

Bijdrage Rabobank Clubkas 2017 196,06

Opheffing ASR spaarrekening 4,84

Kosten 2016  0,00 68,35

Ringen en netten  2.750,00 2.418,41

Electra en geluid  650,00 811,72

Brandstof  100,00 110,83

Jaarverslag  350,00 245,06

Diversen  1.490,00 712,10

Bankkosten  130,00 130,55

Renovatie woonhut  4.200,00 5.283,14

Lief & Leed  25,00 57,86

Te kort  0,00 147,95

Vanuit reserve 2.117,52 + 

Totaal inkomsten 9.985,97      +                +

Totaal uitgaven  9.695,00       9.985,97

Banksaldo per 31-12-2017 Rabo   3.821,16

Saldo spaarrekening 31-12-2017   2.000,00

Tegoeden Vogeltrekstation per 31-12-2017     58,11
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Van de penningmeester
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