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Foto 1. Een vroege zomerochtend in augustus. 
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Aanleiding onderzoek 

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

Vogelringstation 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: 

 

• Het effect van de inrichting op de bestaande broedvogelpopulaties. 

• De vestiging van nieuwe vogelsoorten in het gebied. 

• Welke moeraszangers maken tijdens de najaarstrek gebruik van het gebied als stop-over? 

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

 

 

 
Foto 2. Vogelonderzoek ook onder mindere weersomstandigheden. 

 

1. Afronding herinrichting  

De herinrichting van polder de Hooge Boezem 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 met het inrichten van de 2de fase. 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. Dit alles in relatie tot de waterberging. Drie 

verschillende compartimenten moesten met een gescheiden waterpeil gaan zorgen voor de juiste 

waterstand behorend bij bovengenoemde terreintypen. Als extra maatregel kunnen deze 
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compartimenten bij calamiteiten, een 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 verschillende compartimenten. In augustus 2014 kreeg het gebied de ultieme 

beproeving en werd het binnen twee dagen geheel onder water gezet. De dijkjes voldeden en het 

water bleef staan. Het duurde bijna een week voordat al het water gecontroleerd via de overlopen 

weer uit het gebied verdwenen was. 

Het peil werd in december 2014 omhoog gebracht. Daardoor blijft het nu in de 

wintermaanden natter. Het drukt de vegetatie in het voorjaar en weidevogels kunnen in een natter 

gebied ook wat gemakkelijker bij hun voedsel in de grond. Dit alles heeft een positief effect op de 

broedende weidevogels. De aantallen broedparen primaire weidevogels is vanaf 2015 dan ook 

opmerkelijk hoger ondanks het feit dat het graslandoppervlak met ongeveer 40% is afgenomen. 
 

 
Foto 3. Blauwborsten deden het met 5 broedpaartjes in 2017 weer goed in de Hooge Boezem achter Haastrecht. 

 

2. Broedvogelinventarisatie 

Samen met het ringonderzoek hebben we ook dit jaar weer gekeken naar de broedvogelpopulaties in 

het gebied. Deze inventarisatie wordt uitgevoerd volgens de SOVON methode BMP-A. Er werden in 

totaal acht rondjes gelopen in zowel het weidegebied als in het moerasgedeelte. Daarnaast waren er 

nog enkele nachtelijke bezoeken waarbij gebruikt gemaakt werd van geluid om rallen in kaart te 

brengen. Er konden twee territoria van de Waterral ingetekend worden. Dat is twee minder dan 

vorig jaar. Ondanks dat er in het vroege najaar wederom een Porseleinhoen werd gezien en dat we 

twee vangsten konden verwelkomen, twee jonge exemplaren, kon een broedgeval niet hard worden 

gemaakt.  

Ook de Bruine Kiekendief kwam weer tot broeden in 2017. Er werden drie net uitgevlogen 

pullen gezien. Er is voor een kiekendief veel voedsel te vinden in het gebied. De beheerder van het 

gebied, het Zuid-Hollands Landschap, heeft aardig wat inspanningen verricht om de ganzen in het 

gebied enigszins terug te dringen. Maar de populatie van de Grauwe Gans is desondanks gegroeid 

van 51 naar 61 paar. Het aantal broedende Canadese Ganzen steeg eveneens van 9 naar 15 paar. De 

territoriaal gedragende Brand- en Kolgans werden niet met pullen gezien. Het aantal broedende 

Wilde Eenden zakte weer iets verder weg in vergelijking met 2016. Er werden 11 territoria geteld. 

Deze soort is wel wat lastig te inventariseren, maar de tijd dat er vele tientallen mannetjes langs de 

rietstrook te zien zijn ligt toch wel achter ons. In tegenstelling tot een prachtig broedresultaat van 

drie paar in 2016 konden we dit jaar geen duidelijk beeld krijgen van het broedresultaat van de 

Zomertaling. Er werden in het vroege voorjaar volwassen exemplaren gezien. Daarnaast in de late 

zomer ook vliegvlugge jongen, maar ondanks deze waarnemingen zouden de vogels ook net zo goed 

in het nabijgelegen gebied gebroed kunnen hebben. Het was duidelijk dat we minder exemplaren op 

de plas zagen dan vorig jaar. De Fazant deed het wederom goed. Er werden vijf territoria geteld. Het 

aantal Meerkoeten zakte van 29 naar 25 paar. De primaire weidevogels deden het allemaal wat 

minder dan in 2016. Het aantal kieviten zakte van 20 naar 15. De Grutto van 11 naar 9 paar. De 

Scholekster bleef nagenoeg gelijk en de Tureluur zakte van 8 naar 5 broedpaar. De pionier in het 

gebied, de Kleine Plevier bleef stabiel op 2 broedpaar. 
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De Kokmeeuw deed het bijzonder goed in 2017. In 2015 nog twee paar, in 2016 kwamen 14 

paar tot broeden, maar in het afgelopen jaar steeg het aantal flink door naar 42 broedparen. Omdat 

de kokmeeuwen eerder gaan broeden, zijn de Visdieven zich meer gaan verspreiden over het gebied. 

Het aantal broedende Visdieven steeg iets, van 42 naar 45 paar. Bij de moeraszangers waren de 

Rietgors en de Kleine Karekiet beduidend minder in aantal ten opzichte van 2016. Bij de Kleine 

Karekiet kunnen de weersomstandigheden, vooral de kou in de eerste broedperiode, mogelijk een 

oorzaak zijn. Bij de Rietgors is de oorzaak voor de terugval in aantal niet goed duidelijk te krijgen. De 

Rietzanger steeg verder van 35 naar 39 broedpaar. Er komt steeds meer geschikt biotoop in het 

gebied voor deze soort. De Snor deed het goed en steeg van 2 naar 4 paar, een prachtig resultaat. De 

Bosrietzanger en de Blauwborst bleven redelijk stabiel. De Sprinkhaanzanger kwam ook weer tot 

broeden. Het wordt nu echt spannend of de Cetti’s Zanger volgend jaar de nieuwe broedvogel zal 
zijn, want in het najaar werden minimaal twee roepende vogels gehoord.  
 

Tabel 1. Uitwerking BMP van aantallen broedvogels in polder de Hooge Boezem en het Doove Gat. 

                          
 inventarisatiebroedvogels Hooge Boezem / Doove Gat    

     

             

 2013 2014 2015 2016 2017   2013 2014 2015 2016 2017 

Fuut 4 3 3 3 2  Koekoek 0 1 0 0 0 

Roerdomp 0 0-1 0 0 0  Veldleeuwerik 0 0 0 0 0 

Ooievaar 2 1 1 1 1  Graspieper 0 0 0 0 0 

Knobbelzwaan 3 3 3 4 2  Witte Kwikstaart 2 2 2 3 2 

Grauwe Gans 11 10 30 51 61  Winterkoning 4 3 6 5 5 

Canada Gans 4 4 5 9 15  Heggenmus 0 1 0 1 1 

Nijlgans 1 1 1 2 1  Blauwborst 3 6 6 5 5 

Bergeend 0 1 2 3 3  Merel 3 2 2 4 2 

Krakeend 2 1 0 0 1  Sprinkhaanzanger 1 1 1 1 1 

Wintertaling 1 0 0 0 0  Snor 0 3 4 2 4 

Wilde Eend 12-20 18-22 20-22 12-14    11  Rietzanger 16 22 35 35 39 

Zomertaling 1 2 2 3 0  Bosrietzanger 2 4 3 5 4 

Slobeend 2 3 1 0 0  Kleine Karekiet 18 16 20 23 15 

Kuifeend 4 2 3 3 1  Spotvogel 2 2 2 2 2 

Br. Kiekendief  2  1 1 1 1  Braamsluiper 0 0 0 1 0 

Fazant 2 2 2 5 5  Tuinfluiter 2 2 1 3 2 

Waterral 0 2 2 4 2  Zwartkop 0 1 2 1 1 

Porseleinhoen 0 0 0-1 0-1 0  Tjiftjaf 2 3 5 5 3 

Waterhoen 1 1 2 3 2  Fitis 8 4 5 6 3 

Meerkoet 16 17 31 29 25  Pimpelmees 0 1 1 1 1 

Scholekster 3 4 5 5 4  Koolmees 4 1 1 3 2 

Kleine Plevier 1 4 7 2 2  Ekster 1 1 1 1 0 

Kievit 6 5 17 20 15  Zwarte Kraai 1 1 1 0 0 

Grutto 11 6 9 11 9  Spreeuw 1 1 1 1 1 

Wulp 0 0 0 0 0  Ringmus 5 4 7 3 4 

Tureluur 4 2 5 8 5  Vink 3 2 1 1 2 

Kokmeeuw 0 3 2 14 42  Groenling 1 1 0 0 0 

Visdief 17 34 38 41 45  Putter 0 0 1 0 0 

Houtduif 2 2 4 2 2  Rietgors 13 17 21 21 15 

 

Dit jaar kwam het totaal aantal broedparen uit op 381 paar, net iets meer dan in 2016. Dit 

aantal is voor een groot deel te danken aan de Grauwe Gans, Kokmeeuw, Visdief, Meerkoet en de 

Rietzanger. Samen zijn deze al goed voor 212 broedparen. Door het beheer en vrijwilligers van het 

ZHL wordt de opslag van wilgen tegengegaan. De bomen worden op jonge leeftijd weggehaald. De 

uitbreiding van de moerasvegetatie en verruiging in het riet zorgen ervoor dat vooral de Rietzanger 
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profiteerde van deze ontwikkelingen. Het soortenspectrum is wel iets gedaald van 47 in 2016 naar 43 

verschillende vogelsoorten dit jaar.  

                               

 

3. Waarnemingen van niet-broedvogels  

Het gebied blijft interessant voor veel mensen die graag naar vogels kijken. Ook voor fietsrecreanten 

is het gebied aantrekkelijk. Veel mensen stoppen en nemen dan even de tijd om vanaf een bankje 

het gebied en vooral de plas af te scannen. Natuurbeleving staat inmiddels op een vrij hoog plan. Je 

ziet steeds meer mensen met een verrekijker die vervolgens naar je toe komen om te vertellen wat 

ze al dan niet gezien hebben. Je kunt in het gebied zonder gestoord te worden door druk autoverkeer 

op je gemak de tijd nemen, lekker zitten en kijken, uitrusten en van de omgeving genieten. De polder 

achter Haastrecht heeft op deze manier al een bekende regionale status verworven. Uit de regio en 

uit de rest van het land komen vogelaars langs bij meldingen van zeldzame of bijzondere 

vogelsoorten of anders gewoon omdat ze weten dat in het gebied altijd wel iets te zien is. Ook in 

2017 was dat weer het geval. Al waren er in vergelijking met 2016 duidelijk minder zeldzame vogels 

en ook minder steltlopers. Dit laatste heeft waarschijnlijk te maken met de groei en ontwikkeling van 

de vegetatie in het gebied.  
 

 
Foto 4. De Temminck’s Strandloper is een jaarlijkse verschijning in polder de Hooge Boezem 

 

Al vroeg in het jaar, in februari, werden er meerdere Pontische Meeuwen en een 

Geelpootmeeuw opgemerkt. Op 18 februari waren de eerste Grutto’s te zien op de plas. Zeven in 

getal. De dagen daarna werden de aantallen steeds groter. Op 26 februari waren het er al 256 en op 

28 februari 500. Tot in de derde week van maart waren er steeds grotere groepen Grutto’s die er 
kwamen slapen. In die zelfde periode worden ook steeds IJslandse Grutto’s gemeld. De grote 

aantallen Grutto’s gingen vaak samen met forse aantallen Wulpen die er gezamenlijk kwamen 

slapen. Maximum aantallen van ongeveer 350 vogels werden gemeld op diverse dagen. De 

Zwartkopmeeuwen lieten zich vanaf medio maart zien. Doorgaans paartjes. Ze vallen dan op de grote 

plas, centraal gelegen in het gebied, vaak om te rusten. Het is niet ondenkbaar dat deze soort er 

tussen de Kokmeeuwen gaat broeden. Roodborsttapuiten worden bijna ieder jaar waargenomen. 

Doorgaans in het vroege voorjaar, maar ook in het najaar. De eerste werd nu op 28 februari gezien. 

Op 15 maart werden de eerste Bonte Strandlopers gezien. Deze vogels trekken rond deze tijd in 

redelijke aantallen over het binnenland. Doorgaans komen ze kort aan de grond om er even te 

rusten. De grootste groep telde 12 exemplaren. Op 25 maart kwam er een Zilverplevier aan de grond 

en op 26 maart vloog een Rode Wouw over het gebied. Op 9 april werden de eerste Dwergmeeuwen 

gezien, vier exemplaren. De vogels zien we dan in de avonduren, vaak samen met de eerste Zwarte 

Sterns fraai in het late zonlicht en laag over de plas foerageren. Een Velduil liet zich 23 april zien en in 

het najaar, en wel op 29 september, was er weer een exemplaar dat zich een paar dagen gemakkelijk 

liet bekijken. 

De eerste week van mei gaf ons net als in voorgaande jaren prachtige soorten. Op 4 mei 

werd een Roodpootvalk gezien en op 7 mei de steeds zeldzaam wordende Zomertortel. Een Kleine 
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Zilverreiger werd op 9 mei gezien. Twee Temminck’s Strandlopers waren op 13 mei rond de plas aan 

het foerageren. Op 29 mei werd er een Witvleugelstern gevonden tussen de vele Zwarte Sterns. Deze 

soort wordt nu ieder jaar gezien. 

In de maand mei waren er ook steeds Bosruiters aanwezig met een maximum van vijf 

exemplaren op 6 mei. Het gebied is erg goed voor Kemphanen. In juli zijn de aantallen net weer wat 

groter dan in de maand augustus. Op 17 en 21 juli waren er respectievelijk 64 en 72 vogels, terwijl er 

op 10 juli maar liefst 135 vogels werden geteld. In augustus lopen de aantallen terug, maar praat je 

nog steeds over tientallen. In september lopen de aantallen terug tot maximaal 10 vogels. 

De Watersnip laat wat later in de tijd een piek zien. De maximale aantallen werden geteld aan het 

eind van augustus en in de eerste week van september. Op 9 augustus 110 en op 31 augustus 136. 

Op 3 september werden er 120 vogels geteld. Omdat het gebied zo veel schuilplaatsen biedt aan 

deze heimelijke steltloper zouden de werkelijke aantallen best nog wel hoger kunnen liggen. 

Op 3 september werden enkele Krombekstrandlopers gezien. Een prachtig soort die nu bijna jaarlijks 

in het gebied te zien is. Twee Reuzensterns deden op 10 september de harten van enkele 

waarnemers sneller kloppen. De vogels vlogen over het gebied in zuidwestelijke richting. Opmerkelijk 

was een relatief grote groep Baardmannen. Op 16 en 17 oktober werden tussen de 17 en de 20 

exemplaren geteld. 

 

 
Foto 5. Morrison Pot krijgt even gezelschap van een nog zeer jonge rietzanger.  
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Ringonderzoek Doove Gat 2017 

Het ringonderzoek in het Doove Gat ging dit jaar zijn zesde jaar in. Het onderzoek werd in 2012 

opgezet door vrijwilligers van Stichting Vogelringstation Nebularia in samenwerking met het Zuid-

Hollands Landschap. Sindsdien worden jaarlijks van juli tot september of oktober regelmatig vogels 

gevangen, geringd en weer losgelaten, met de grootste inspanning gedurende de trekperiode van 

rietvogels in juli en augustus. In 2017 werd gevangen van 30 juni tot 3 september met in totaal 18 

vangmomenten, vier minder dan in 2016. In vergelijking met 2015 waren dat zelfs 11 vangdagen 

minder. Vanwege de afwezigheid van een van onze vaste krachten moesten we het met minder 

vangdagen doen. Als gecertificeerde ringers waren Cor Oskam, Morrison Pot en Marcel Schildwacht 

actief in 2017.  

 

 
Figuur 1. De opstelling van mistnetten zoals gebruikt in 2017. Net 5 ontbreekt omdat deze na 2012 niet meer is gebruikt. 

Net S betreft een grofmazig steltlopernet. Netten L en L+ zijn netten die respectievelijk in 2014 en 2016 zijn bijgeplaatst in 

de opkomende moerasvegetatie. Net 4 werd vanwege een pad dwars door de rietstrook in 2017 niet alle vangdagen 

gebruikt. 

 

Methode 

In 2017 waren er 12 ochtend en 6 avondvangsten (Tabel 2). Het accent kwam vanwege personele 

onderbezetting te liggen op de ochtenden. Ondanks dat het aantal vangdagen minder was, hebben 

we een fors aantal vogels kunnen vangen. De opstelling van de mistnetten was gelijk aan die van 

voorgaande jaren, inclusief net L+ in de snel opkomende moerasvegetatie in één van de afgeplagde 

delen van het gebied (Figuur 1). De steltloperopstelling werd dit jaar niet gebruikt. De avonden zijn 

hier het meest voor geschikt en die waren beperkt. Een inloopkooi voor rallen en steltlopers nabij net 

S leverde in 2017 één Porseleinhoen op. Voor het lokken van vogels werden vogelgeluiden 

afgespeeld met mp3-spelers aangesloten op kleine speakers die uitsluitend op vangmomenten bij de 

netten werden opgehangen. De gebruikte tracks waren dezelfde als de voorgaande jaren. In de 

rietstrook werd 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 afgespeeld van Boerenzwaluw en Gele Kwikstaart.  
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Tabel 2. Overzicht van vangdagen en het totaal aantal gevangen vogels per vangdag, opgesplitst in nieuw gevangen 

exemplaren en terug vangsten van vogels die eerder geringd waren. 

datum dagdeel totaal vangst nieuw gevangen terugvangsten 

30-06-2017 Avond 14 11 3 

07-07-2017 Avond  33 31 2 

08-07-2017 Ochtend 84 74 10 

16-07-2017 Ochtend  54 45 9 

21-07-2017 Ochtend 75 65 10 

29-07-2017 Ochtend 40 39 1 

04-08-2017 Ochtend 74 69 5 

07-08-2017 Avond  40 35 5 

10-08-2017 Ochtend 87 79 8 

11-08-2017 Ochtend 49 38 11 

14-08-2017 Ochtend 50 46 4 

17-08-2017 Avond  42 35 7 

18-08-2017 Ochtend 52 40 11 

20-08-2017 Avond 53 44 9 

24-08-2017 Avond 60 54 6 

26-08-2017 Ochtend 64 58 8 

29-08-2017 Ochtend 61 54 7 

03-09-2017 Ochtend 61 54 7 

 

Ringvangsten 

In 2017 zijn in totaal 901 individuele vogels gevangen, wat inclusief 96 terugvangsten binnen het 

ringseizoen een totaal van 997 vangsten opgeleverd heeft. Het aantal soorten bedroeg 18, waarvan 

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

De ochtendvangsten waren zeer productief. Er waren relatief veel vogels. Over de 12 

vangochtenden werden 754 vogels gevangen. Dit geeft een gemiddelde van bijna 63 vogels en dat is 

vrij hoog. Er waren twee vangmomenten met meer dan 80 vogels. Op 8 juli waren dat er 84, waarvan 

38 rietzangers, en op 10 augustus zijn er 87 vogels gevangen. Alleen op 19 juli 2014 werden er meer 

vogels gevangen in de ochtend, namelijk 110 exemplaren. Op de zes verschillende avonden werden 

in totaal 186 vogels gevangen. Dit geeft een gemiddelde van 31 vogels per avond. 
 

    
  Foto 6. Volwassen Rietzanger met een vreemd uiterlijk.         Foto 7. De Snor met vier broedpaar deed het prima.  

 

Het aantal verschillende vogelsoorten dat werd gevangen in 2017 was 18, twee minder dan in het 

voorgaande jaar. Dat staat in schril contrast met 2014 en 2015, toen er respectievelijk 30 en 29 

verschillende vogelsoorten werden gevangen. Dit is voor een deel te verklaren doordat we afgelopen 

jaar geen gebruik hebben gemaakt van de steltlopernetten, waardoor het vangen van Witgat en 
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Watersnip lastig werd. Er zijn ook geen nachtvangsten geweest, waardoor we geen Veldleeuwerik, 

Ransuil, Waterral en Spreeuw hebben kunnen vangen. Daarnaast zijn er in 2017 geen bijvangsten 

geweest van Putter, Paapje, Ringmus, Groenling en Grasmus. 

Een interessante soort die in 2017 wederom werd gevangen, is de Cetti’s Zanger. In de 

opmars vanuit de Biesbosch naar onder andere de Krimpenerwaard koloniseerden ze eerst de 

Lekuiterwaarden. Nu is het duidelijk dat de vogels er klaar voor zijn om geschikte plekken in de 

polder te bezetten. Er werden vogels gevangen op 14 augustus en 3 september. De eerste van deze 

werd teruggevangen op 20 augustus. In het najaar tot ver in december werden twee tot drie 

zingende vogels gehoord in het gebied. Al deze waarnemingen duiden erop dat er plaats is in de 

Hooge Boezem achter Haastrecht voor broedende Cetti’s Zangers. Vorig jaar werd de reeks van 

vangsten van Waterrietzangers onderbroken. Het biotoop in het Doove Gat is uitermate geschikt 

voor deze soort, omdat het vergelijkbaar is met hun broedgebied in Oost-Polen, maar dan op heel 

veel kleinere schaal natuurlijk. Daarom werd in 2016 de hoop uitgesproken dat in een volgend jaar 

deze soort weer zou moeten kunnen in het gebied. Deze hoop was gegrond en kwam uit. De 

doortrekpiek van Waterrietzangers in het najaar in Nederland vindt plaats in de eerste twee weken 

van augustus. Daarna nemen de aantallen al weer snel af. De vangst op 10 augustus sluit daar prima 

op aan.  
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  Figuur 3. Vergelijking van vangsten tussen de verschillende jaren. Het jaar 2012 is in deze grafiek niet meegenomen. 
 

De vangst van de Waterrietzanger viel samen met een karrevracht aan Rietzangers op die 

dag, namelijk 39 exemplaren. De vangsten van de Rietzanger zijn in het vroege najaar doorgaans 

hoger dan die van de Kleine Karekiet. In het onderzoeksgebied hebben we natuurlijk ook nog te 

maken met het succes van de Rietzangers die in veel grotere aantallen tot broeden komen. Dat 

wordt zichtbaar door relatief veel vangsten van net vliegvlugge jonge Rietzangers, waarbij de 

vleugelveren nog deels in de bloedspoelen zitten (nog niet volgroeid zijn). 

Ondanks minder vangmomenten in het seizoen waren er maar liefst 368 vangsten van de 

Rietzanger. Vorig jaar was dat aantal 272. Dat zegt ook iets over het broedsucces en het aantal 
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vervolglegsels. De broedvogelinventarisatie gaf aan dat er minder territoria konden worden 

ingetekend van de Kleine Karekiet (Tabel 1). Ondanks dit gegeven werden meer vogels gevangen dan 

in 2016. In 2016 waren dat 207 vogels, in 2017 262, terwijl er minder vangmomenten waren. De 

terugvangsten van Rietzanger en Kleine Karekiet blijven gelijk. De Bosrietzanger deed het in 2017 

wederom goed. De vangsten van 2015 tot 2017 blijven stabiel op ongeveer 50 nieuwe vogels. 

Aangezien er maar drie tot vier paar broeden in het gebied zijn de meeste vangsten doortrekkende 

vogels. We hebben te maken van een piek in de doortrek in de eerste 14 dagen van augustus.  

Het was erg leuk om weer twee Porseleinhoentjes te vangen. Het gebied voldoet prima aan 

de biotoopeisen van deze ral. Broedgevallen konden we helaas niet vaststellen. Een vogel kwam uit 

een mistnet op 11 augustus. Het andere exemplaar werd op 29 augustus aangetroffen in onze 

inloopkooi. Augustus is de uitgesproken periode waarop Porseleinhoenen doortrekken naar het 

zuiden.  

Er werden 21 Blauwborsten van een ring voorzien. Dat is meer dan in 2016, toen er 15 

geringd konden worden. Het aantal van 5 broedparen was in 2017 gelijk aan 2016. Het is leuk om te 

zien dat de Blauwborst zich prima thuis voelt in het gebied. Er komen veel “natuurfotografen” op af 

die zo’n blauwe borst allemaal op de plaat willen hebben. De Snor deed het prima in 2017. We 

konden 12 Snorren voorzien van een ringetje. Er waren zes terugmeldingen, waaronder een jong 

exemplaar met een Belgische ring. De vogel bleek vijf dagen daarvoor geringd te zijn in Lier, 

Zuidoostelijk van Antwerpen op 97 kilometer afstand van het Haastrecht. Het gebeurt wel vaker dat 

jonge vogels aanvankelijk naar het noorden afdwalen. De Gele Kwikstaarten kwamen vanaf half 

augustus regelmatig in het riet slapen. Dit resulteerde op 20 augustus in de vangst van 4 vogels en op 

24 augustus konden we 9 vogels ringen in de avonduren. Er zijn nog geen terugmeldingen van deze 

soort. Boerenzwaluwen werden ook regelmatig gezien maar ondanks het afspelen van het geluid 

kwam het niet tot vangsten. Dat de Tjiftjaf vaak gebruik maakt van de rietstrook werd ook dit jaar 

weer duidelijk. Er werden 56 vogels geringd. De vangsten begonnen vanaf de derde week van 

augustus goed te lopen, met een duidelijke piek op 24 augustus. Het is bekend dat Tjiftjaffen tot laat 

in het najaar door kunnen trekken. Onze vangsten zijn in de eerste week van september gestopt. Er 

had dus meer in kunnen zitten. 
 

        
  Foto 8. Eén van de twee vangsten van een Porseleinhoen.      Foto 9. Toch weer een Waterrietzanger in 2017! 

 

De Rietgors werd iets meer gevangen dan in 2016. Dit staat in contrast met het aantal 

broedparen dat kon worden ingetekend. Er werden 38 vogels geringd. Daarnaast waren er zes 

terugvangsten. Nadat er vorig jaar maar één Pimpelmees gevangen werd, kwamen er nu weer meer 

in het net. Het totaal was 18 vogels.  
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Tabel 3. Overzicht gevangen vogelsoorten en aantallen in 2016 met onderscheid tussen nieuw gevangen vogels en 

terugvangsten. Ter vergelijking staan ook de vangsttotalen weergegeven voor de jaren 2012 t/m 2015.  

Soort Nieuw 2017 Terug uit 

2017 

Terug van 

vóór 2017 

Totaal 2017 Nieuw 2012-

2015 

Terug 2012-

2015 

Blauwborst 21 1 2 24 46 7 

Boerenzwaluw 0 0 0 0 57 1 

Bosrietzanger 52 5 0 57 140 11 

Cetti's Zanger 2 1 0 3 3 2 

Fitis 11 0 0 11 24 0 

Gele kwikstaart 14 0 0 14 123 2 

Goudhaan 0 0 0 0 1 0 

Grasmus 0 0 0 0 12 0 

Groenling 0 0 0 0 14 0 

Grote Karekiet 0 0 0 0 1 1 

Kleine Karekiet 262 36 9 307 1130 216 

Koolmees 0 0 0 0 14 3 

Paapje 0 0 0 0 16 0 

Pimpelmees 15 3 0 18 107 29 

Porseleinhoen 2 0 0 2 3 0 

Putter 0 0 0 0 1 0 

Ransuil 0 0 0 0 2 0 

Rietgors 38 4 2 44 443 57 

Rietzanger 368 40 7 414 1102 153 

Ringmus 0 0 0 0 95 2 

Roodborst 0 0 0 0 3 0 

Snor 12 6 0 18 42 16 

Spotvogel 2 0 0 2 9 1 

Spreeuw 0 0 0 0 9 0 

Sprinkhaanzanger 2 0 0 2 10 2 

Tapuit 0 0 0 0 1 2 

Tjiftjaf 56 5 1 62 187 9 

Tuinfluiter 3 0 0 3 5 0 

Veldleeuwerik 0 0 0 0 34 0 

Waterral 0 0 0 0 5 0 

Waterrietzanger 1 0 0 1 3 0 

Watersnip 0 0 0 0 51 0 

Winterkoning 12 0 0 12 52 8 

Witgat 0 0 0 0 7 0 

Witte Kwikstaart 0 0 0 0 2 0 

Zwartkop 3 0 0 3 1 0 

Totaal 875 101 21 997 3755 520 

 

Terugmeldingen 

Het aantal terugvangsten van in het buitenland geringde vogels in het Doove Gat was in 2017 iets 

minder dan in 2016. Terugvangsten van vogels blijven interessant en hebben grote wetenschappelijk 

waarde. Hiervan kunnen we onder meer leren hoe plaatstrouw vogels zijn, hoe lang ze in een gebied 

verblijven, waar ze heen trekken en hoe lang ze daarover doen. In totaal werden 122 van de in totaal 

997 vogels teruggevangen en dat is 12,2%.  
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Tabel 4. Overzicht van terugmeldingen van vogels buiten het Doove Gat die in 2017 binnen kwamen. Van twee Kleine 

Karekieten zijn de ringgegevens nog niet bekend. 

Soort Ringdatum Melddatum Ringlocatie Meldlocatie Afstand 

Kleine Karekiet 12-08-2014 04-08-2017 Zammel, B Doove Gat 100 km 

Kleine Karekiet 16-08-2016 16-07-2017 Mechelen, B Doove Gat 109 km 

Kleine Karekiet 07-08-2017 10-08-2017 Brecht, B Doove Gat 72,5 km 

Kleine Karekiet 14-08-2017 03-09-2017 Elburg, NL Doove Gat 86 km 

Kleine Karekiet 23-08-2016 25-08-2016 Essen, B Doove Gat 63 km 

Kleine Karekiet 30-08-2016 02-09-2016 Doove Gat Genk, B 124 km 

Kleine Karekiet 14-08-2017 03-09-2017 Doove Gat Elburg, NL 86 km 

Pimpelmees 07-09-2014 11-05-2017 Doove Gat Ter Aar, NL 19 km 

Rietzanger 18-08-2016 03-09-2016 Orre, Noorwegen Doove Gat 751 km 

Rietzanger 19-07-2014 30-07-2014 Doove Gat Mechelen, B 109 km 

Rietzanger 13-08-2015 20-08-2016 Doove Gat Antwerpen, B 84 km 

Rietzanger 13-07-2016 12-08-2016 Doove Gat Nord-Pas-de-Calais, F 189 km 

Rietzanger 01-08-2016 20-08-2016 Doove Gat Haarzuilens, NL 21 km 

Rietzanger 08-08-2016 19-08-2016 Doove Gat Sint-Gilles-Waas, B 97 km 

Snor 05-08-2017 10-08-2017 Lier, B Doove Gat 97 km 

Snor 03-09-2015 14-09-2016 Doove Gat Saint-Julien-du- Sault, F 453 km 

Kleine Karekiet ? 03-09-2017 België Doove Gat ? 

Kleine Karekiet ? 20-08-2017 België Doove Gat ? 

 

Lokale terugmeldingen van twee Rietzangers, twee Blauwborsten en een Tjiftjaf kwamen uit 

2016; vijf Rietzangers, vier Kleine Karekieten en een Rietgors kwamen terug uit 2015; een Kleine 

Karekiet en een Rietgors kwamen terug uit 2014. In 2017 vingen we 5 Kleine Karekieten met een 

Belgische ring om. Een eerste kalenderjaar vogel was drie dagen daarvoor geringd in Brecht, België. 

Ook een jonge Snor was 5 dagen voordat de vogel werd teruggevangen in het Doove Gat geringd in 

Lier, België. Twee vogels die zoekende waren naar de juiste weg naar het zuiden? Eén van de 

terugvangsten van de in België geringde Kleine Karekiet kwam uit 2014, een andere uit 2016. We 

hebben van twee vogels met een Belgische ring nog geen bericht gehad wanneer en waar ze geringd 

zijn. 

Een Snor die we op 3 september 2015 in het Doove Gat geringd hebben, werd teruggemeld 

op 14 september 2016 uit Saint-Julian du Sault, Frankrijk. Een jaar later. Deze plek ligt zuidoostelijk 

onder Parijs op een afstand van 453 km. De richting is pal zuid. Verder werden in 2017 een Kleine 

Karekiet uit het Doove Gat teruggevangen bij Elburg, Gelderland, en een Pimpelmees uit 2014 bij Ter 

Aar, Zuid-Holland. Een paar terugmelding waaronder die uit Noorwegen kwamen vrij laat binnen en 

konden in het verslag van 2016 niet meegenomen worden en zijn nu in het overzicht van tabel 4 

geplaatst. 
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 Foto 10. Rob en Rianne van Straaten, Kees Goudswaard en Cor Oskam aan het ringen in het Doove Gat. 

 

 

4. Dankwoord 

Wij danken het Zuid-Hollands Landschap, en in het bijzonder Ninouk Vermeer, voor het verlenen van 

toestemming voor dit ringonderzoek op hun terrein in de Hooge Boezem achter Haastrecht. Doordat 

het project nu al meer dan vijf jaar loopt, krijgen de data steeds meer waarde en kunnen we echt iets 

zeggen hoe dingen veranderen in het gebied. Tijdens de vangacties werden we bijgestaan door een 

aantal assistenten, onder wie Co van de Boogert, Arie Dorsman, Rob en Rianne van Straaten, Harm 

Blom, Kees Goudswaard, Peter Spierenburg en Cornelis Fokker. We hopen deze mensen in een 

volgend seizoen weer te zien. Tijdens de voorbereidingen op het vangseizoen konden we weer 

rekenen op hulp van Rolf van Beek die de planken op locatie bracht zodat wij tijdens de ringsessies 

minder kans hebben op natte pakken. 


