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Foto 1. Zwarte Sterns kwamen niet tot broeden, maar sliepen in grote getalen in De Hooge Boezem. 
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1. Aanleiding onderzoek 

De herinrichting van polder de Hooge Boezem achter Haastrecht was de aanleiding voor VRS 

Nebularia om in samenwerking met het Zuid-Hollands Landschap de broedvogelmonitoring te 

intensiveren en dit jaarlijks te koppelen aan ringonderzoek. De doelstellingen hierbij waren inzicht te 

krijgen over: 

 

• Wat is het effect van de inrichting op de bestaande broedvogelpopulaties? 

• Liggen er mogelijkheden voor populatiegroei van bestaande soorten? 

• Zijn er nieuwe vogelsoorten te verwachten? 

• Maken meer moeraszangers tijdens de najaarstrek gebruik van het gebied als stop-over als 

het moeras groter wordt? 

• Waar komen deze vogels vandaan en hoe lang blijven doortrekkers gemiddeld in het gebied 

om er op te vetten? 

 

2. Afronding herinrichting  

De herinrichting startte in het najaar van 2010. Enkele kavels aan de oostkant van het terrein tegen 

de rietstrook het Doove Gat, ook bekend als Zijdegat, werden afgeplagd. De grond werd gebruikt 

voor de aanleg van een dijkje waarover een fietspad werd aangelegd. Het fietspad was laat in het 

voorjaar 2012 klaar. In het werk werd op twee plaatsen in het poldertje open water gerealiseerd met 

daarin enkele eilandjes. Hierna volgde een periode van rust in het gebied waarin de vegetatie zich 

ontwikkelde en er diverse broedvogels weer een plekje zochten.  

In het najaar van 2013 werd een begin gemaakt de 2
de

 fase van de inrichting. Er waren twee 

hoofddoelstellingen: natuurontwikkeling en waterberging. Omdat het gebied deel uitmaakt van de 

Ecologische Hoofd Structuur (EHS), stonden bij de natuurontwikkeling riet en open water, 

bloemenrijk grasland en standweiden centraal. Drie hydrologisch gescheiden compartimenten 

moesten met een eigen waterpeil gaan zorgen voor de juiste waterstand behorend bij 

bovengenoemde terreintypen. Als extra maatregel kunnen deze compartimenten bij calamiteiten, 

met extreem hoge waterstand, tijdelijk water bergen. In april kwam het project tot afronding. Er 

werd nog meer weidegrond afgeplagd dat weer gebruikt werd om dijkjes te maken rond de 

verschillende compartimenten.  

Het feit dat de aannemers in 2014 pas in april uit het gebied verdwenen, had uitwerking op 

het aantal broedende vogels in het gebied. Vooral voor weidevogels was de Hooge Boezem tot dat 

moment waarschijnlijk te druk en ze zochten in de nabijheid, buiten het gebied, een geschikt 

territorium om te gaan broeden. In het voorjaar van 2015 was dit anders. Het was rustig in het 

poldertje en er waren niet alleen volop primaire weidevogels, maar ook pioniers als Kleine Plevieren 

die territoriaal gedrag vertoonden. Dit vertaalde zich in ieder geval in grotere aantallen weidevogels 

in het gebied.  

 

             
Foto 2. Paartje Steltkluut, inmiddels jaarlijkse bezoekers.                 Foto 3. Watersnip.                                      foto’s Hans Stoel 
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3. Aantrekkingskracht op vogels en vogelaars 

Het gebied werd ook in 2015 zeer regelmatig bezocht door wandelaars en vogelliefhebbers. Dat 

verklaart ook het grote aantal van ongeveer 9.000 ingevoerde waarnemingen op 

www.waarneming.nl. De wisselwerking is zichtbaar. Omdat het gebied interessant is voor vogels, 

komen er vogelaars op af en dan is de kans weer groter dat er meer soorten gezien worden of grote 

aantallen geteld worden. Daardoor wordt ook duidelijk hoe lang sommige soorten gebruik gemaakt 

hebben van het specifieke gebied. En niet op de laatste plaats worden er meer bijzondere vogels 

gezien. In het vroege voorjaar gebruikten Wulpen en Grutto’s het gebied als slaapplaats. De Wulpen 

meer in de winterperiode. Maximale aantallen op 16 januari 390 exemplaren en op 24 februari 460 

exemplaren. De Grutto’s zijn wat later. In begin maart werden 420 exemplaren geteld. Toen werden 

ook maximaal negen 9 IJslandse Grutto’s gezien. Kemphanen en Watersnippen zijn steeds in flinke 

aantallen te vinden. De polder schijnt ook een bijzondere aantrekkingskracht op LepeIaars uit te 

oefenen. Ze gebruiken de plek vaak alleen om er te rusten. Er waren met regelmaat groepen tot 

maximaal 20 vogels bij elkaar te zien. In het voorjaar werden reguliere steltlopers zoals Witgat, 

Oeverloper, Bonte Strandloper, Bontbekplevier, Kluut, Groenpoot-, Zwarte en Bosruiter zeer 

regelmatig gezien. Daarnaast kwamen ook zeldzamere steltlopers naar beneden. Kanoet en 

Steenloper als uitgesproken kustvogels, maar ook Temminck’s- en Kleine Strandlopers en Steltkluten 

werden er gezien. Ook was er weer een Poelruiter. Zo zie je wat er in de trekperiode allemaal 

doortrek boven de polders van het Groene Hart. Zonder een magneet als de Hooge Boezem gaat dit 

allemaal aan je voorbij. Nieuwe soorten waren dit jaar een groepje van drie Reuzensterns en een 

flinke groep van ongeveer 30 Dwergmeeuwen. Ze waren samen te zien met grote groepen Zwarte 

Sterns die er in de avonden kwamen slapen. Er werden ook dit jaar, zowel in het voorjaar als in het 

najaar, weer Witvleugelsterns gezien. 

 

 

 
Foto 4. Voorbereiding op het ringseizoen: Planken leggen in de rietstrook voorkomt natte pakken! V.l.n.r. Erik Kleyheeg, 

Rolf van Beek (ZHL) en Cor Oskam. 

 

In het vroege najaar kwamen er veel mensen op een Porseleinhoen af. Het juveniele beest bleef 

relatief lang in het gebied en liet zich doorgaans mooi zien. Wat roofvogels betreft is er, op de 

zomermaanden na, altijd wel een Slechtvalk te vinden. Een vaste uitkijkpost is op een van de wieken 

van de molen. De Visarend werd een aantal keren gezien. Naast een broedende Bruine Kiekendief 

werden er met regelmaat Blauwe Kiekendieven gezien. Op 29 september werd een adulte Rode 
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Wouw boven het gebied gezien en gefotografeerd en op 30 oktober werden twee Velduilen gemeld. 

Verder zijn er in het late najaar naast de Watersnippen ook Bokjes die gebruik maken van het gebied 

en dat zijn er altijd meer dan je denkt. Als je de opsomming van soorten ziet, is de Hooge Boezem 

een echte hotspot in de Krimpenerwaard waar je bijna altijd wel een leuke vogelsoort tegen kan 

komen. 

  

 

4. Broedvogelinventarisatie 

Samen met het ringonderzoek kijken we sinds 2012 naar het aantal broedvogels in het gebied. De 

broedvogelinventarisatie wordt uitgevoerd volgens de gestandaardiseerde SOVON methode BMP-A. 

Er werden in 2015 tien rondes gelopen in zowel het weidegebied als in het moerasgedeelte. 

Daarnaast waren er nog enkele nachtelijke bezoeken waarbij geluid gebruikt werd om rallen in kaart 

te brengen. Er kwamen dit jaar minimaal twee maar waarschijnlijk drie Waterrallen tot broeden. Er 

werden op twee verschillende plaatsen donsjongen waargenomen. De kleine zwarte propjes met een 

prachtig gele contrasterende snavel al jagend tussen de vegetatie op insecten en kleine waterdieren 

is een geweldig gezicht. Inventarisatie met geluid op Porseleinhoen bracht ons eigenlijk niets. Maar 

gezien het feit dat er over een lange periode een jong exemplaar aanwezig was, nog vóór de 

najaarstrek, is het zeer aannemelijk dat er succesvol gebroed is. Een ringvangst van een adult 

exemplaar op 11 augustus maakt dat nog meer waarschijnlijk. Zoals eerder gemeld waren er in het 

vroege voorjaar geen verstorende werkzaamheden meer in het gebied. Dit zorgde ervoor dat 

weidevogels het opvallend veel beter deden dan in 2014. De Kievit groeide het meest en kwam van 5 

broedpaar in 2014 tot maar liefst 17 paar in 2015. De Grutto steeg van 6 naar 9 en de Tureluur van 2 

naar 5 broedpaar. De Kleine Plevier, als pionier in het gebied, steeg van 4 naar 7 broedgevallen. Het 

broedsucces was echter dramatisch. Er was hoge predatiedruk en er werden maar een paar kuikens 

gezien. Daarnaast groeide het aantal broedende Grauwe Ganzen explosief van 10 naar 30 paar. 

Oudervogels met pullen klitten graag bij elkaar en zo kwam je regelmatig een zee van ongeveer 300 

pullen tegen in verschillende leeftijdsstadia. Nieuw als broedvogel was de Bergeend met twee 

broedpaar. Altijd leuk om een grote schare donskuikens achter een ouderpaar te zien zwemmen. De 

Meerkoet verdubbelde het aantal broedparen van 17 naar 31. De Krakeend was bijna het hele jaar 

door steeds goed vertegenwoordigd met groepen tot wel 100 exemplaren. Ondanks deze 

aanwezigheid kon geen enkele broedgeval worden vastgesteld. De Kuifeend kwam laat tot broeden. 

Er werden drie verschillende eenden met jonge pullen gezien.  

 

          
 Foto 5. Zingende territoriale Blauwborst                        foto’s Hans Stoel            Foto 6. Snor: sterk vertegenwoordigd 

 

De kolonie Visdieven groeide door tot 38 paar. Waarschijnlijk is dit wel een maximum voor het 

gebied. Daarnaast waren er ook weer enkele broedende Kokmeeuwen. Wat betreft de 

moeraszangers deed de Rietzanger het in 2015 erg goed. Dat is niet zo gek als je ziet dat er steeds 

meer geschikt biotoop in het terrein te vinden is. Het vertaalde zich in 35 territoria, terwijl er in 2012 
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nog maar 12 territoria geteld werden. Een forse toename. Ook de Snor deed het goed met minimaal 

vier territoria. Een aantal vogels kwam meerdere keren tot broeden en het broedsucces was hoog. 

De Snorren bleven dus tot in het najaar “snorren”. Sprinkhaanzanger en Blauwborst bleven gelijk met 

respectievelijk één en zes territoria. De Kleine Karekiet blijft de laatste jaren vrij stabiel en dat is rond 

de 20 broedpaar. De Rietgors is ten opzichte van 2012 fors gestegen van 8 naar 21 broedpaar. 

 
Tabel 1. Aantallen broedparen in het Doove Gat / polder de Hooge Boezem van 2012 tot en met 2015. 

Inventarisatie broedvogels Hooge Boezem en Doove Gat    

           

 2012 2013 2014 2015   2012 2013 2014 2015 

Fuut 3 4 3 3  Koekoek 1 0 1 0 

Roerdomp 0 0 1 0  Veldleeuwerik 0 0 0 0 

Ooievaar 2 2 1 1  Graspieper 1 0 0 0 

Knobbelzwaan 4 3 3 3  Witte Kwikstaart 3 2 2 2 

Grauwe Gans 5 11 10 30  Winterkoning 3 4 3 6 

Canadese Gans 3 4 4 5  Heggenmus 1 0 1 0 

Nijlgans 1 1 1 1  Blauwborst 3 3 6 6 

Bergeend 0 0 1 2  Merel 4 3 2 2 

Krakeend 2 2 1 0  Sprinkhaanzanger 1 1 1 1 

Wintertaling 0 1 0 0  Snor 1 0 3 4 

Wilde Eend 20-25 12-20 18-22 20-22  Rietzanger 12 16  22 35 

Zomertaling 3 1 2 2  Bosrietzanger 1 2 4 3 

Slobeend 1 2 3 1  Kleine Karekiet 22 18 16 20 

Kuifeend 2 4 2 3  Spotvogel 1 2 2 2 

Bruine kiekendief 1 2 1 1  Tuinfluiter 2 2 2 1 

Fazant 1 2 2 2  Zwartkop 2 0 1 2 

Waterral 0 0 2 3  Tjiftjaf 4 2 3 5 

Porseleinhoen 0 0 0 0-1  Fitis 4 8 4 5 

Waterhoen 1 1 1 2  Pimpelmees 1 0 1 1 

Meerkoet 18 16 17 31  Koolmees 1 4 1 1 

Scholekster 2 3 4 5  Ekster 1 1 1 1 

Kleine Plevier 2 1 4 7  Zwarte Kraai 1 1 1 1 

Kievit 11 6 5 17  Spreeuw 2 1 1 1 

Grutto 12 11 6 9  Ringmus 7 5 4 7 

Wulp 0 0 0 0  Vink 2 3 2 1 

Tureluur 4 4 2 5  Groenling 1 1 1 0 

Kokmeeuw 0 0 3 2  Putter 2 0 0 1 

Visdief 5 17 34 38  Rietgors 8 13 17 21 

Houtduif 4 2 2 4       

 

Door de forse groei van vooral Grauwe Gans, Meerkoet, Kievit en de Rietzangers groeiden de totale 

aantallen broedvogels sterk in het gebied. Er kwamen 49 verschillende vogelsoorten tot broeden 

(Tabel 1). Dat is er één minder dan in 2014. 
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5. Ringonderzoek Doove Gat 2015 

Het ringonderzoek in het Doove Gat dat in 2012 werd opgezet door vogelringstation Nebularia in 

samenwerking met het Zuid-Hollands Landschap, vond in de zomer en het najaar van 2015 ook weer 

vervolg. In het eerste jaar van het ringonderzoek bleek dat veel broed- en trekvogels gebruik maken 

van de rietstrook en het daarnaast gelegen moerasgebied, en de ringactiviteiten leverden direct 

interessante resultaten op. Op basis van de rapportage over het ringonderzoek in 2012 en 2013 heeft 

het Zuid-Hollands Landschap toestemming gegeven om in 2014 en 2015 het onderzoek voort te 

zetten. In 2015 is het vogelringstation van 2 juli tot en met 29 oktober actief geweest met in totaal 29 

vangmomenten. Deze periode is even lang als in 2014 en de intensiteit van vangactiviteiten was in 

alle jaren het hoogst in dezelfde periode, namelijk in juli/augustus de wanneer de grootste aantallen 

rietvogels doortrekken (m.n. Kleine Karekiet en Rietzanger). Als gecertificeerde ringers waren Erik 

Kleyheeg, Cor Oskam, Morrison Pot en Marcel Schildwacht in 2015 betrokken bij het onderzoek.  

 

 
Figuur 1. Netopstelling tijdens het ringonderzoek in het Doove Gat. In 2015 werd dezelfde opstelling gebruikt als in 2013 en 

2014. Net 5 is alleen in 2012 gebruikt en net L is in 2014 bijgeplaatst. 

 

5.1 Methode 

In 2015 werden 12 ochtendvangsten, 16 avondvangsten en 1 nachtvangst gedaan (Tabel 2). De 

netopstelling was hetzelfde als in 2014 (Figuur 1). Net 5 in de rietstrook, dat in 2012 was gebruikt, is 

vanaf 2013 niet gebruikt. In de rietstrook werd dus gevangen met 5 mistnetten van 10 meter lang, 

haaks op de richting van de rietstrook geplaatst. Op de meeste vangmomenten werd een 

steltloperopstelling van twee mistnetten geplaatst langs een slootkant in het moerasgebied. 

Bovendien werd op die locatie een inloopkooi geplaatst, welke in 2015 een jonge (in het gebied 

geboren) Waterral opleverde. Voor het lokken van vogels werd gebruik gemaakt van vogelgeluiden 

die werden afgespeeld met mp3 spelers tijdens de vangacties (dezelfde tracks als in 2013 en 2014). 

In de rietstrook werd voornamelijk gebruik gemaakt van een geluidenmix bestaande uit onder meer 

Kleine Karekiet, Waterrietzanger, Snor en Rietgors. Tijdens de avondvangsten werd op de locatie van 

net 6 ook geluid gespeeld van Boerenzwaluw en Gele Kwikstaart. Bij de steltloperopstelling werd 

geluid afgespeeld van Watersnip, Bontbekplevier en Witgat. 
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Tabel 2. Overzicht vangdagen en het totaal aantal gevangen vogels per vangdag. 

Datum Dagdeel Nieuw gevangen Terugvangsten 

2-7-2015 Avond 33 3 

3-7-2015 Ochtend 22 6 

9-7-2015 Avond 31 9 

14-7-2015 Avond 34 3 

18-7-2015 Avond 42 5 

19-7-2015 Ochtend 29 4 

21-7-2015 Avond 34 9 

23-7-2015 Avond 35 4 

30-7-2015 Avond 32 3 

31-7-2015 Ochtend 46 5 

3-8-2015 Avond 57 7 

5-8-2015 Avond 36 5 

6-8-2015 Ochtend 47 18 

8-8-2015 Avond 25 3 

9-8-2015 Ochtend 33 13 

11-8-2015 Avond 39 3 

12-8-2015 Ochtend 30 17 

13-8-2015 Ochtend 22 5 

18-8-2015 Avond 31 2 

20-8-2015 Ochtend 40 8 

22-8-2015 Ochtend 33 2 

28-8-2015 Avond 2 0 

29-8-2015 Ochtend 28 4 

3-9-2015 Avond 28 8 

6-9-2015 Ochtend 26 7 

10-9-2015 Avond 26 4 

12-9-2015 Ochtend 39 1 

27-9-2015 Avond 2 0 

29-10-2015 Nacht 6 0 

 

5.2 Ringvangsten 

In 2015 zijn 917 individuele vogels gevangen, wat samen met 128 terugvangsten binnen het 

ringseizoen een totaal van 1045 vangsten maakt. Het aantal soorten bedroeg 29, waarvan de 

Rietzanger en Kleine Karekiet veruit de meest talrijke waren (Tabel 3).  

Tijdens de ochtendvangsten werden gemiddeld 40 vogels gevangen en tijdens de 

avondvangsten waren dat er 35. Dat is beide iets minder dan in 2014, maar het gemiddelde werd in 

dat jaar flink opgekrikt door een paar zeer goede vangdagen. Net als in 2014 werd dit jaar één 

nachtvangst gedaan, maar dit bleek iets minder succesvol met een totaal van 6 Veldleeuweriken. 

Uitschieters waren een avond en een ochtend in de eerste week van augustus met ruim 60 vogels.  

In totaal werden 29 verschillende vogelsoorten gevangen in 2015 (Tabel 3), twee minder dan 

in 2014, wat vooralsnog het topjaar was. Er zijn geen soorten gevangen die niet al eens in eerdere 

jaren gevangen waren, maar zeldzame soorten als Porseleinhoen, Cetti’s Zanger en zelfs 

Waterrietzanger werden opnieuw gevangen. Voor de Porseleinhoen is het wederom de vraag of ze 

gebroed hebben in het gebied. Op basis van een enkele ringmelding kunnen we daar geen uitsluitsel 

over geven. De Cetti’s Zanger werd binnen het seizoen teruggevangen met ruim een maand 

tussentijd. Zou de soort zich gaan vestigen of is de vogel toch weer doorgetrokken? Het blijft 

waarschijnlijk een kwestie van tijd voordat de soort tijdens de BMP als broedvogel opduikt. Voor de 
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Waterrietzanger was de vangst in 2015 een bevestiging – na 2 vangsten in 2014 – dat het Doove Gat 

wordt gebruikt als stop-over voor deze meest bedreigde zangvogel van Europa. Voor deze soort is 

het belangrijk dat er lage vegetatie beschikbaar blijft en het moeras niet transformeert tot 

moerasbos.  

 

                                  
Foto 7. Foeragerend Porseleinhoen.        foto Hans Stoel 

 

De aantallen vangsten per soort wijken over het algemeen niet erg af van eerdere jaren. Opvallend is 

wel dat het aantal Rietgorzen nog steeds achterblijft op de verwachtingen. Het aantal broedvogels 

stijgt nog elk jaar en er worden veel vogels in het gebied gezien. De theorie is dat de vogels een 

voorkeur geven aan de kruidenrijke pioniersvegetatie boven het riet waarin de meeste netten staan. 

Daarentegen vingen we een recordaantal Rietzangers, wat wel te verwachten was op basis van het 

grote aantal broedgevallen. Dat gold niet voor het spectaculaire aantal Bosrietzangers dat werd 

gevangen. In 2015 werden anderhalf keer meer Bosrietzangers gevangen dan in de jaren 2012-2014 

bij elkaar. Het is vooralsnog onduidelijk waar die plotselinge toename vandaan komt, maar duidelijk 

is wel dat het niet door de lokale broedvogels is veroorzaakt. 
 

 

        
Foto 8. Morrison Pot en Arie Dorsman        Foto 9. Marcel Schildwacht, Rob van Straaten en Morrison Pot 

                                                                                                             it’s all about common snipes!
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Tabel 3. Overzicht gevangen vogelsoorten en aantallen in 2015 met onderscheid tussen nieuw gevangen vogels en 

terugvangsten. Ter vergelijking staan ook de vangsttotalen weergegeven voor de jaren 2012 t/m 2014.  

Soort Nieuw 2015 Terug uit 

2015 

Terug <2015 Totaal 2015 Nieuw 2012-

2014 

Terug 2012-

2014 

Blauwborst 8 1 0 9 19 4 

Boerenzwaluw 3 0 0 3 16 1 

Bosrietzanger 53 4 1 58 37 2 

Cetti's Zanger 1 1 0 2 1 0 

Fitis 2 0 0 2 14 0 

Gele kwikstaart 4 0 0 4 111 2 

Goudhaan 0 0 0 0 1 0 

Grasmus 4 0 0 4 5 0 

Groenling 7 0 0 7 7 0 

Kleine Karekiet 310 53 10 373 580 101 

Koolmees 0 0 0 0 12 3 

Paapje 3 0 0 3 11 0 

Pimpelmees 10 3 2 15 97 24 

Porseleinhoen 1 0 0 1 2 0 

Putter 0 0 0 0 1 0 

Ransuil 1 0 0 1 1 0 

Rietgors 43 3 8 54 368 41 

Rietzanger 353 53 9 415 466 46 

Ringmus 4 0 0 4 82 2 

Roodborst 1 0 0 1 2 0 

Snor 14 6 0 20 23 9 

Spotvogel 3 1 0 4 3 0 

Spreeuw 1 0 0 1 2 0 

Sprinkhaanzanger 2 1 0 3 4 1 

Tapuit 0 0 0 0 1 0 

Tjiftjaf 25 2 0 27 108 5 

Tuinfluiter 3 0 0 3 2 0 

Veldleeuwerik 6 0 0 6 13 0 

Waterral 1 0 0 1 4 0 

Waterrietzanger 1 0 0 1 2 0 

Watersnip 16 0 0 16 22 0 

Winterkoning 6 0 0 6 29 7 

Witgat 1 0 0 1 6 0 

Witte Kwikstaart 0 0 0 0 2 0 

Zwartkop 0 0 0 0 1 0 

Totaal 887 128 30 1045 2055 248 
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Het aantal gevangen vogels tijdens het 

ringen weerspiegelt zeer waarschijnlijk 

het aantal vogels dat aanwezig is in de 

moerasvegetatie van het Doove Gat. Nu 

we vier seizoenen gevangen hebben, 

begint het interessant te worden om te 

kijken of er patronen zijn binnen het 

zomer/najaar-seizoen. Als we de 

gemiddelde aantallen vogels per vangst 

gedurende het seizoen bekijken, zien we 

een duidelijke dalende trend. In begin juli, 

aan de start van het vangseizoen, pieken 

de aantallen doordat de meeste jonge 

vogels net het nest verlaten hebben. De 

ringvangsten liggen dan gemiddeld tussen 

de 40 en 50 vogels. We zien gedurende de 

zomer het aantal vogels geleidelijk 

afnemen naar ongeveer 20 vogels in oktober. Tegelijkertijd verandert ook de soortsamenstelling, van 

hoofdzakelijk Kleine Karekieten en Rietzangers in juli en augustus, naar Rietgorzen, Tjiftjaffen en 

Pimpelmezen in september/oktober. Hoewel de totale aantallen vogels kleiner zijn in de herfst, biedt 

de moerasvegetatie voor bepaalde soorten dan dus nog steeds een belangrijke habitat. 

 

 
Foto 10. Rob van Straaten en Morrison Pot aandachtig bezig met de biometrie van een Rietzanger. 

 

5.3 Terugmeldingen 

Onder terugmeldingen worden vangsten verstaan van vogels die al een ring dragen. Er zijn 

verschillende typen terugmeldingen, waarvan de meest frequente de terugvangst is van een vogel 

die eerder binnen het seizoen op dezelfde plek is geringd. Dit type laten we hier buiten beschouwing. 

Daarnaast zijn er terugvangsten binnen het Doove Gat van vogels die in eerdere jaren op dezelfde 

Figuur 2. Gemiddeld aantal vogels per vangdag voor elke week 

van 1 juli tot 31 oktober. 
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plaats geringd zijn. Als het gaat om bijvoorbeeld een Rietzanger of Kleine Karekiet, dan betekent dat 

dat de vogel in de tussentijd al minimaal een keer heen en weer naar Afrika is gevlogen. Een ander 

type terugmelding is de vangst van een vogel in het Doove Gat die elders geringd is, of andersom: 

een vogel die elders gevangen wordt, maar in het Doove Gat is geringd. Van de laatste twee typen 

werden 33 vogels teruggevangen in 2015. Vijf Kleine Karekieten, twee Rietgorzen en zes Rietzangers 

werden waren geringd in het Doove Gat in 2014; twee Kleine Karekieten, een Rietgors en een 

Rietzanger in 2013 en een Rietgors in 2012. We vingen twee Kleine Karekieten met een Belgische ring 

en één Rietzanger met een Franse ring (Tabel 4). Vier Kleine Karekieten die in het Doove Gat waren 

geringd, werden in België teruggevangen en hetzelfde geldt voor vier Rietzangers en een 

Bosrietzanger. Een Pimpelmees werd in Meijendel teruggevangen. De leukste terugmelding was 

misschien wel van een Kleine Karekiet die in 2013 was geringd in het Doove Gat en in 2015 opdook 

tijdens het CES-project in de Stolwijkse boezem bij Gouderak.  

 
Tabel 4. Overzicht van terugmeldingen van vogels buiten het Doove Gat. 

Soort Ringdatum Melddatum Ringlocatie Meldlocatie Afstand 

Bosrietzanger 6-9-2015 12-9-2015 Doove Gat Hechtel-Eksel, B 108 km 

Kleine Karekiet 25-7-2013 17-5-2015 Doove Gat Stolwijkse boezem, NL 7 km 

Kleine Karekiet 12-8-2014 2-7-2015 Antwerpen, B Doove Gat 100 km 

Kleine Karekiet 26-8-2013 11-8-2015 Antwerpen, B Doove Gat 84 km 

Kleine Karekiet 19-7-2015 31-7-2015 Doove Gat Mechelen, B 111 km 

Kleine Karekiet 6-8-2015 21-8-2015 Doove Gat Antwerpen, B 84 km 

Kleine Karekiet 21-8-2014 01-09-2015 Doove Gat Beveren, B 96 km 

Pimpelmees 3-7-2015 13-10-2015 Doove Gat Meijendel, NL 35 km 

Rietzanger 21-8-2014 20-8-2015 Donges, F Doove Gat 717 km 

Rietzanger 14-7-2015 24-7-2015 Doove Gat Antwerpen, B 109 km 

Rietzanger 19-7-2014 7-8-2015 Doove Gat Antwerpen, B 79 km 

Rietzanger 14-7-2015 7-8-2015 Doove Gat Saint-Viaud, F 716 km 

Rietzanger 18-7-2015 12-8-2015 Doove Gat Antwerpen, B 112 km 

Rietzanger 18-8-2015 22-8-2015 Doove Gat Kluisbergen, B 162 km 

 

 

6. Rietzanger uitgelicht 

Sinds de start van het ringproject in het Doove Gat werden in totaal 819 Rietzangers gevangen en 

voorzien van een ring. Daarmee is het na de Kleine Karekiet de meest gevangen soort in het gebied. 

Tevens is het de soort waarvan de meeste terugmeldingen komen uit het buitenland, vooral uit 

België (Figuur 3). Reden genoeg om de Rietzanger eens in wat meer detail onder de loep te nemen.  

In totaal werden 110 Rietzangers uit het project teruggevangen in het Doove Gat. De meeste 

vogels werden binnen hetzelfde vangseizoen teruggevangen, maar 13 individuen werden na één jaar 

teruggevangen en één individu werd na twee jaar teruggevangen. Buitenlandse terugmeldingen 

kwamen uit België (10 meldingen) en Frankrijk (4 meldingen). De meeste daarvan werden gevangen 

binnen één of twee weken nadat ze in het Doove Gat een ring hadden gekregen. Het aantal 

ringvangsten van Rietzangers piekte in midden juli (week 28/29), waarna de aantallen in het Doove 

Gat sterk afnamen. In de tweede en derde week van augustus zitten de meeste Rietzangers al in 

België en Frankrijk.  

 Dankzij de terugmeldingen kwamen enkele interessante connecties boven water met andere 

ringlocaties. Een ringer in Kluisbergen, Oost-Vlaanderen (België) ving al driemaal een Rietzanger die 

in het Doove Gat was geringd, namelijk op 25 juli 2013, op 10 augustus 2014 en op 22 augustus 2015. 

Elk jaar één dus! Een ringer in Antwerpen ving tweemaal een Rietzanger uit het Doove Gat, namelijk 

op 2 augustus 2013 en 25 augustus 2014. Met een ringlocatie in Frankrijk werden zelfs Rietzangers 

‘uitgewisseld’. Op 20 augustus 2015 werd in het Doove Gat een Rietzanger teruggevangen die precies 

een jaar eerder was geringd in Donges, Loire-Atlantique (Frankrijk), op een afstand van ruim 700 

kilometer. Op 19 augustus 2013 én op 7 augustus 2015 werd op diezelfde locatie in Frankrijk een 

Rietzanger gevangen die enkele weken eerder in het Doove Gat was geringd.  
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Figuur 3. Relatief veel Rietzangers worden kort nadat ze in het Doove Gat geringd zijn, teruggevangen in België. De groene 

lijnen geven de terugmeldingen weer van vogels die in 2015 geringd en teruggemeld zijn en de oranje lijnen zijn 

terugmeldingen uit België van voorgaande jaren. De zuidwestelijke trekrichting komt zo goed in beeld.  

 

7. Dankwoord 

We willen graag het Zuid-Hollands Landschap in de persoon van Warner Reinink bedanken voor het 

verlenen van toestemming voor onze activiteiten in de Hooge Boezem achter Haastrecht / het Doove 

Gat. Binnen ons onderzoek hebben we regelmatig hulp van derden gehad. Tijdens de ringsessies 

konden we vaak een beroep doen op Arie Dorsman, Rob van Straaten, Harm Blom en Jonne Kleyheeg. 

Die extra handen konden we op drukke momenten goed gebruiken en bovendien was het ook nog 

eens erg gezellig. In de voorbereiding, maar ook na afloop van het seizoen kregen we tevens hulp van 

onder andere Rolf van Beek en Quirijn de Ruijter van het Zuid-Hollands Landschap. Allen bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


