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Foto 1. Een crèche bergeendenpullen laat diverse leeftijden zien (Cor Oskam). 
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1. 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? 
 

 

2. 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 2
de

 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 

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 2. Sprinkhaanzanger (Cor Oskam) .                 Foto 3. Een Groenling man in actieve rui (Cor Oskam). 
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3. Broedvogelinventarisatie 
Aanvullend aan het ringonderzoek tellen we al jaren het aantal broedvogels in het gebied (Tabel 1). 

Deze inventarisatie wordt uitgevoerd volgens de SOVON methode BMP-A. Er werden in totaal zeven 

bezoeken afgelegd in zowel het weidegebied als in het moerasgedeelte. Daarnaast waren er nog 

enkele nachtelijke bezoeken waarbij geluid werd afgespeeld om rallen in kaart te brengen. Zo konden 

dit jaar twee territoria van de Waterral ingetekend worden. Even veel als vorig jaar. Een 

Porseleinhoen reageerde tijdens inventarisatie op 14 april op een geluidstrack. Ook de volgende dag 

liet de vogel zijn aanwezigheid nog horen. In het najaar en wel 3 september werd er een juveniel 

exemplaar gezien en gefotografeerd. Waarschijnlijk waren dit doortrekkers en werd er niet door de 

soort gebroed in het gebied. Opvallend is dat er in voorgaande jaren doorgaans broedende 

Knobbelzwanen in het gebied waren, maar dit jaar niet. 

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

Inventarisatie broedvogels Hooge Boezem / Doove Gat 

                          

  2014 2015 2016 2017 2018     2014 2015 2016 2017 2018 

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

Roerdomp 1  0 0 0 0   Graspieper 0 0 0 0 0 

Ooievaar 1 1 1 1 1   Witte Kwikstaart 2 2 3 2 2 

Knobbelzwaan 3 3 4 2 0   Winterkoning 3 6 5 5 5 

Gr. Gans 10 30 51 60 43   Heggenmus 1 0 1 1 0 

Ca. Gans 4 5 9 15 12   Blauwborst 6 6 5 5 5 

Nijlgans 1 1 2 1 3   Merel 2 2 4 2 2 

Bergeend 1 2 3 3 6   Cetti's Zanger 0 0 0 0 2 

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

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

Wilde Eend 20 21 13 11 11   Rietzanger 22 35 35 39 34 

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

Slobeend 3 1 0 0 1   Kleine Karekiet 16 20 23 15 24 

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

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

Fazant 2 2 5 5 4   Tuinfluiter 2 1 3 2 1 

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

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

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

Meerkoet 17 31 29 25 20   Pimpelmees 1 1 1 1 1 

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

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

Kievit 5 17 20 14 13   Zwarte Kraai 1 1 0 0 0 

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

Tureluur 2 5 8 5 3   Ringmus 4 7 3 4 2 

Kokmeeuw 3 2 14 42 176   Vink 2 1 1 2 2 

Zwartkopmeeuw 0 0 0 0 0    Groenling 1 0 0 0 1 

Visdief 34 38 41 45 40   Putter 0 1 0 0 0 

Houtduif 2 4 2 2 3   Rietgors 17 21 21 15 12 

 

Het aantal broedende Grauwe Ganzen daalde van 60 naar 43. Ook het aantal Grote Canadese 

Ganzen daalde van 15 naar 12 broedpaar. Eén van de oorzaken is de jacht. Er werd dit jaar veel meer 

dan voorgaande jaren gejaagd rond het natuurontwikkelingsgebied. Dat gebeurde veelal vanaf de 

Zijdeweg die polder de Hoge Boezem afscheidt van polder Keulenvaart. Wandelaars schrokken en 

sommigen raakten zelfs in paniek vanwege het feit dat ze tijdens hun avondwandeling 
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geconfronteerd werden met jagers die van zeer dichtbij op de ganzen schoten. Aangeschoten vogels 

vielen dood en half dood tussen natuurliefhebbers en vogelaars op sommige zomeravonden. Een 

bijzonder groot contrast, dat je eigenlijk niet wilt zien in het voorjaar.  

De Nijlgans nam toe van één naar drie broedparen. De Bergeend gaat het steeds beter doen 

en groeide door van drie naar zes paar. De Krak-, Slob- en Kuifeend kwamen alle tot broeden. De 

Zomertaling liet voor het tweede opvolgende jaar verstek gaan. In 2016 waren er nog drie paartjes in 

het gebied waarbij er relatief veel jonge vogels gezien werden. Het Waterhoen deed het fantastisch 

en steeg van twee naar zes broedpaar. De Meerkoet deed het minder en viel terug van 25 naar 20 

paar. Van de primaire weidevogels stabiliseerden de aantallen van Grutto, Kievit, Scholekster. De 

Tureluur deed het wat minder dan in 2017 en zakte van vijf naar drie broedpaar. De moerasvegetatie 

groeit, wordt hoger en dichter in het gebied. Ondanks dat waren er nog twee Kleine Plevieren 

territoriaal aanwezig in het gebied. 

Dit jaar was het een succes voor de Kokmeeuwen in het gebied. Het aantal broedparen 

groeide spectaculair door van 42 in 2017 tot 176 dit jaar. Op bijna ieder eiland waren nesten te 

vinden. Gedurende de broedperiode waren er steeds Zwartkopmeeuwen in de kolonie te zien. We 

konden een broedgeval helaas niet hard maken, maar het lijkt echter een kwestie van tijd tot we 

deze meeuw als nieuwe broedvogel kunnen verwelkomen. Waarschijnlijk door het succes van de 

Kokmeeuwen is populatie Visdieven niet doorgegroeid en zelfs iets teruggelopen van 45 paar tot 40. 

De eilandjes die voorheen gebruikt werden door de Visdieven, waren al bezet toen de Visdieven aan 

hun nestbouw begonnen. 

Wat betreft de moeraszangers konden we een nieuwe broedvogel begroeten. De Cetti’s 

Zanger, waar het wachten al op was, heeft het gebied nu echt gevonden met twee broedpaar. 

Afgelopen winter konden we steeds territoriale Cetti’s Zangers horen. Het aantal broedpaar van 

Blauwborst, Bosrietzanger en Snor bleef stabiel. De Rietzanger deed het verleden jaar erg goed. Dit 

jaar kwamen we uit op 34 broedpaar, vijf minder dan in 2017. De Kleine Karekiet deed het een stuk 

beter dan in 2017 en steeg naar 24 broedpaar. In 2017 was dat 15 paar. 

Het totaal aantal broedparen kwam dit jaar uit op 466. Dit is natuurlijk voor een groot deel 

bepaald door de groei van het aantal broedende Kokmeeuwen. Vorig jaar was het totaal aantal 

broedparen 381. Het aantal verschillende soorten bleef gelijk op 34. 

 

 
Foto 5. Witgatje (links) en Oeverloper (rechts). Deze laatste is nieuw als ringvangst (Cor Oskam). 
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4. Waarnemingen van niet-broedvogels  
Dat het Doove Gat een grote aantrekkingskracht heeft op vogels staat vast. Dat heeft het gebied in 

de afgelopen jaren en vooral na de herinrichting wel bewezen. Niet alleen worden er zeldzame 

soorten gezien, maar er komen ook regelmatig grote aantallen van een bepaalde soort bijeen. Dat 

laatste gaat op voor eenden, vooral Slobeend met een maximum van 800 exemplaren in het najaar. 

Kuifeenden waren er met een maximum aantal van 48 exemplaren. Deze aantallen zien we vooral in 

het late voorjaar. Wintertalingen zijn duidelijk in grotere aantallen aanwezig in zowel het voorjaar als 

het najaar met maxima van respectievelijk 200 en 150 exemplaren. Er komen ook mooie groepen 

Wulpen slapen. De piek hiervan ligt in het voorjaar, najaar en winter met een maximum van 

ongeveer 350 vogels. In het vroege voorjaar kun je er rustende Grutto’s vinden (max. 315 ex). 

IJslandse Grutto’s werden vanaf eind maart en in de eerste twee weken van april gezien. Een 

maximaal aantal van 10 vogels werd gezien op 16 april. Tijdens de voorjaarstrek en in de vroege 

nazomer, medio juli, zijn er doorgaans grote aantallen Kemphanen te vinden. Aantallen boven de 100 

zijn niet ongewoon. De waterstand kan van invloed zijn op de aantallen. 

Om de bijzondere waarnemingen wat te relateren aan de tijd van het jaar starten we met 

waarnemingen in januari. Op 13 januari werd een Pontische Meeuw gezien. Dit is een soort die we 

nu jaarlijks in kleine aantallen waarnemen in de Krimpenerwaard. Op 21 januari werd er een 

Koereiger overvliegend gezien en op 23 januari kwam er een Roerdomp tevoorschijn. Een vliegende 

deur, Zeearend, kwam op 14 februari langs vliegen. De eerste Rouwkwikstaart werd op 18 februari 

gezien. Deze broedvogels uit Engeland en Ierland trekken vaak vroeg door en zijn dan in kleine 

aantallen te zien. Wat voor de Pontische Meeuw gezegd is gaat ook op voor Geelpootmeeuwen. Op 

25 februari was een adulte vogel aanwezig op de plas. Een Bokje werd betrapt op 9 maart. Later in 

het jaar werden nog enkele vogels gezien. Op 18 maart werd een Roodborsttapuit gezien er zouden 

er nog veel volgen. Op deze dag kwam ook de eerste Blauwborst tevoorschijn. Op 30 maart werden 

er twee Dodaarsjes gezien. 

De eerste Zwartkopmeeuwen werden gemeld van de derde week van maart. Deze soort 

deed erg zijn best dit jaar. Ze werden zeer regelmatig gezien tot een maximum van 6 vogels. Veelal in 

paartjes. Op 4 april werd er een Dwergmeeuw gezien. Doorgaans komen ze samen met de eerste 

Zwarte Sterns boven het gebied foerageren en er op de slikplaten rusten. Op 7 april werd de eerste 

Snor snorrend gehoord. Deze soort is nu helemaal thuis in het gebied. Op 12 april was er een Velduil 

aan het jagen boven het gebied. Een roepend Porseleinhoen werd op 14 en 15 april door een aantal 

mensen gehoord. Op 21 april was er een Reuzenstern kortstondig in en boven het Doove Gat. De 

vogel verbleef echter lang genoeg om door een aantal mensen bewonderd te kunnen worden. Op 30 

april was er een paartje Geoorde Fuut op de plas. Het is dan een spannende tijd. Gaan ze broeden? 

Het paartje werd onregelmatig gezien tot 27 mei. Bewijs voor een broedgeval was er helaas niet. 
 

   
 Foto 4. Reuzenstern (Dirk-Jan van Roest).         Foto 5. Gestreepte Strandloper (Cor Oskam).  

 

Op 1 mei werd er weer een Steenloper ontdekt. Het beest was prachtig in broedkleed en een 

feest om te zien hier op het veen. Deze soort wordt nu bijna jaarlijks gezien in de boezem. Aan het 

eind van de maand op 28 mei was er een tweede vogel aan de grond. Een paartje Krooneend werd 

op 11 mei kortstondig gezien. In het gebied een zeer bijzondere verschijning. Voor zover terug te 
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halen niet eerder gezien in het gebied. Twee Kleine Strandlopers kwamen op 12 mei even aan de 

grond. Op 26 mei vloog een Visarend over het gebied en een dag erna een Roodpootvalk. De laatste 

soort werd ook op 30 mei langs vliegend gezien. Op 27 mei was er een echte klapper in de vorm van 

een heuse Gestreepte Strandloper, een soort waar al enig jaren naar uitgekeken werd. Het betrof de 

eerste waarneming voor de Krimpenerwaard. De vogel verbleef enkele dagen op de slikrandjes aan 

de plas. Op 31 mei kwam er een adulte Kwak overvliegen. Deze maakte mooie rondjes boven het 

gebied en was zo goed even te blijven zodat er meer mensen van konden genieten. 

Twee Krombekstrandlopers werden op 3 juni gezien, beide nagenoeg in broedkleed. Op 18 

augustus waren er wederom twee exemplaren te bewonderen. Een Witvleugelstern werd gezien op 

28 juni. Juli en augustus zijn doorgaans de stille maanden wat betreft vogelactiviteit. De meeste 

vogels zijn bezig met hun broedsels en het grootbrengen van hun jongen. Door de lange periode met 

vrij extreem warm zomerweer en droogte is het waterpeil in het gebied weer aangevuld. Door de 

relatief hoge waterstand werd het gebied veel minder aantrekkelijk voor steltlopers die teugkwamen 

uit hun broedgebieden. De aantallen Bosruiters, Bonte Strandlopers, Oeverlopers, Zwarte en 

Groenpootruiters en Kemphanen bleven ver achter ten opzichte van voorgaande jaren.  

Een Zwarte Ooievaar vloog op 5 augustus over het gebied maar verder bleef het redelijk stil. 

Op 24 september vloog er een Zwarte Ibis over. Tijdens de najaarstrek van zangvogels werden er op 

14 en 20 oktober IJsgorzen overvliegend waargenomen. Op 31 oktober werd een Smelleken gezien 

en op 3 november een Blauwe Kiekendief.  
 

 
Foto 6. Een rustende Ransuil in de rietstrook op klaarlichte dag (Cor Oskam). 

 



7 

 

Ringonderzoek Doove Gat 2018 
Het ringonderzoek in het Doove Gat ging dit jaar zijn zevende 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 in het najaar regelmatig vogels gevangen, 

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

juli en augustus. In 2018 werd gevangen van 2 juli tot 8 september met op 25 september en 23 

november nog aanvullende avond(/nacht)vangsten. In totaal waren er 19 vangmomenten. Dat is één 

vangdag meer dan in 2017, maar iets minder dan in 2016 en 2015. Als gecertificeerde ringers waren 

Erik Kleyheeg, Cor Oskam, Morrison Pot en Marcel Schildwacht actief in 2018.  
 

 

 
Foto 7. Morrison met een nieuwe soort voor de ringplek: een Oeverloper die op 9 augustus in het steltlopernet vloog (Cor 

Oskam). 

 

Methode 

In 2018 waren er 8 ochtend- en 11 avondvangsten (Tabel 2). 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 tijdens een klein 

aantal vangsten gebruikt. De inloopkooi die in recente jaren werd gebruikt voor rallen werd dit jaar 

niet gebruikt. 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. De laatste twee avondvangsten van het seizoen vonden plaats na 

zonsondergang en waren specifiek gericht op Wintertalingen. Hiervoor werden de steltlopernetten 

op een andere locatie in het moerasgebied geplaatst en daarbij werd geluid afgespeeld van de 

Wintertaling.  
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Figuur 1. De opstelling van mistnetten zoals gebruikt in 2018. 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. 

 
Tabel 2. Overzicht van vangdagen en het totaal aantal gevangen vogels per vangdag, opgesplitst in nieuw gevangen 

exemplaren en terugvangsten van vogels die eerder geringd waren. 

datum dagdeel totaal vangst nieuw gevangen terugvangsten 

02-07-2018 Avond 40 34 6 

04-07-2018 Avond  32 28 4 

08-07-2018 Ochtend 46 38 8 

18-07-2018 Avond 40 36 4 

20-07-2018 Ochtend 49 43 6 

24-07-2018 Avond 50 43 7 

01-08-2018 Avond 72 65 7 

04-08-2018 Ochtend  74 66 8 

08-08-2018 Avond 93 83 10 

09-08-2018 Ochtend 68 50 18 

15-08-2018 Avond 60 58 2 

17-08-2018 Ochtend  77 57 20 

21-08-2018 Avond 15 14 1 

22-08-2018 Ochtend 70 60 10 

30-08-2018 Avond 47 45 2 

01-09-2018 Ochtend 69 61 8 

08-09-2018 Ochtend 65 54 11 

25-09-2018 Avond 10 10 0 

23-11-2018 Avond 22 22 0 

 

Ringvangsten 

In 2018 zijn in totaal 888 individuele vogels gevangen, wat inclusief 111 terugvangsten binnen het 

ringseizoen een totaal van 999 vangsten opgeleverd heeft. Het aantal soorten bedroeg 27, waarvan 

Kleine Karekiet en Rietzanger zoals gebruikelijk veruit de meest talrijke waren (Tabel 3). Er werden 

maar liefst 6 nieuwe soorten voor de plek geringd, namelijk Boompieper, Heggenmus, Oeverloper, 

Smient, Wintertaling en Wulp.  
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Tijdens de avondvangsten werden gemiddeld 44 vogels gevangen, terwijl tijdens de 

ochtendvangsten gemiddeld 65 vogels werden gevangen. De vangdagen met de meeste vogels 

vonden plaats in de eerste helft van augustus, wat samenvalt met de doortrekpiek van 

moeraszangers. Het grootste aantal vogels in 2018 werd gevangen op 8 augustus, namelijk 93 vogels 

waarvan 10 terugvangsten. Er werden slechts éénmaal meer vogels gevangen, namelijk 110 

exemplaren op 19 juli 2014. 

 
Foto 8. Op 17 augustus 2018 vloog deze 1kj Boompieper in net 4 in de rietstrook, een nieuwe soort voor de vangplek (Erik 

Kleyheeg).  

 

De echte rietvogels lieten interessante toe- en afnames zien ten opzichte van vorig jaar of 

eerdere jaren (Figuur 2). Als we kijken naar de talrijkste soorten, namelijk Kleine Karekiet en 

Rietzanger, zien we een vergelijkbaar beeld. Na twee wat mindere jaren in de beginperiode van het 

ringproject liggende jaarlijkse aantallen sinds 2014 redelijk stabiel. Toch was ten opzichte van 2017 

een toename te zien van het aantal Kleine Karekieten, terwijl er duidelijk minder Rietzangers werden 

gevangen. Het lagere aantal Rietzangers is mogelijk gerelateerd aan een relatief wat minder goed 

broedseizoen, mogelijk door de uitzonderlijke droogte. In de regel vangen we Rietzangers relatief 

veel aan het begin van de vangperiode en Kleine Karekieten wat later in het seizoen (Figuur 3), wat 

erop kan duiden dat de Rietzangers voor een groot deel broedvogels zijn, terwijl een groter aandeel 

Kleine Karekieten doortrekkers betreft. Een matig broedsucces in het gebied heeft dus mogelijk een 

groter effect op de aantallen Rietzangers dan op de aantallen Kleine Karekieten. Het BMP-project in 

het voorjaar liet overigens een lichte terugloop van het aantal territoria Rietzangers zien tegenover 

een sterke toename van het aantal territoria van de Kleine Karekiet, dus ook daarin kan een 

mogelijke oorzaak voor het verschil in ringvangsten worden gezocht. 

Echte winnaars in 2018 waren de Bosrietzanger en de Cetti’s Zanger. De Bosrietzanger liet al 
sinds 2014 een stijgende trend zien en 2018 was veruit het beste jaar tot nu toe voor de soort. Het 

aantal broedterritoria is al jaren redelijk stabiel, dus waar deze toename door wordt veroorzaakt is 

niet duidelijk. Dat is bij de Cetti’s Zanger een ander verhaal. In het jaarverslag van 2017 werd de soort 
al besproken vanwege de 3 vangsten in dat jaar. Dit jaar gingen we daar ver overheen met maar liefst 

8 vangsten (6 individuen). Er werden twee broedterritoria ingetekend, dus de soort heeft zich nu 

echt gevestigd in het gebied. 
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Foto 9 & 10. Er werden in 2018 weer diverse vogels met een afwijking gevangen. Hier afgebeeld zijn een 1kj Rietzanger met 

een gekruiste snavel op 8 september (links) en een 1kj Rietzanger met een opvallende groeistreep in de staart op 17 

augustus (rechts) (Erik Kleyheeg).  

 

Er waren ook verliezers in 2018. Een opvallende daarvan is de Blauwborst. Ondanks een 

stabiele broedpopulatie in het gebied werden er opvallend minder gevangen dan in de voorgaande 

jaren. Mogelijk was het broedsucces wat lager dit jaar, of trokken er minder Blauwborsten door. De 

negatieve trend van de Rietgors zet ook dit jaar door. Werden er in 2012 en 2014 nog meer dan 150 

gevangen, dit jaar kwamen we niet boven de 21 uit. Zichtwaarnemingen wezen uit dat een deel van 

de volwassen vogels al geringd is en mogelijk zijn ze door de eerdere ervaring minder geneigd om de 

netten in te vliegen. Aan de andere kant is ook het aantal territoria gedaald van 21 naar 12 in de 

laatste jaren. Dit terwijl het gebied schijnbaar volop potentie biedt voor Rietgorzen. Het wordt 

interessant om deze soort de komende jaren extra in de gaten te houden.  

Uiteindelijk waren er ook soorten die opvielen door hun afwezigheid. Ondanks een aantal 

pogingen werden geen Boerenzwaluwen gevangen tijdens de avondvangsten. Het algemene beeld 

was dat er tot kort voor zonsondergang volop in het gebied werd gefoerageerd door 

Boerenzwaluwen, maar dat deze dan plots verdwenen om klaarblijkelijk elders te gaan slapen en niet 

in de rietstrook. Ook vorig jaar hadden we met Boerenzwaluwen geen succes. Porseleinhoen ontbrak 

mogelijk mede doordat we geen inloopkooi hebben ingezet en Watersnippen lieten zich niet 

verleiden door het afspelen van geluid bij het steltlopernet. Doordat er geen nachtvangst is geweest 

ontbreken ook Veldleeuwerik en Waterral op de lijst. Het is elk jaar weer spannend of we een 

Waterrietzanger vangen. Vorig jaar was het weer raak, maar dit jaar hadden we geen geluk. Het is 

goed mogelijk dat er toch elk jaar enkele Waterrietzangers van het gebied gebruik maken, maar het 

ontbreken van vangsten is een indicatie dat de aantallen soms (altijd?) erg laag zijn.  
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Tabel 3. Overzicht gevangen vogelsoorten en aantallen in 2018 met onderscheid tussen nieuw gevangen vogels en 

terugvangsten. Ter vergelijking staan ook de vangsttotalen weergegeven voor de jaren 2012 t/m 2017.  

Rijlabels Nieuw 2018 

Terug uit 

2018 

Terug van 

vóór 2018 Totaal 2018 

Nieuw 2012-

2017 

Terug 2012-

2017 

Blauwborst 11 0 0 11 67 12 

Boerenzwaluw 0 0 0 0 57 1 

Boompieper 1 0 0 1 0 0 

Bosrietzanger 68 4 0 72 192 17 

Cetti's Zanger 6 2 0 8 5 3 

Fitis 6 0 0 6 36 0 

Gele kwikstaart 7 0 0 7 137 2 

Goudhaan 0 0 0 0 1 0 

Grasmus 4 0 0 4 12 0 

Groenling 4 1 0 5 14 0 

Grote Karekiet 0 0 0 0 1 2 

Heggenmus 1 0 0 1 0 0 

Kleine Karekiet 359 58 11 428 1392 292 

Koolmees 1 0 0 1 14 3 

Oeverloper 1 0 0 1 0 0 

Paapje 2 0 0 2 16 0 

Pimpelmees 6 0 2 8 122 42 

Porseleinhoen 0 0 0 0 5 0 

Putter 0 0 0 0 1 0 

Ransuil 0 0 0 0 2 0 

Rietgors 16 1 4 21 481 77 

Rietzanger 279 35 6 320 1469 221 

Ringmus 17 0 0 17 95 2 

Roodborst 0 0 0 0 3 0 

Smient 1 0 0 1 0 0 

Snor 11 3 0 14 54 24 

Spotvogel 1 0 0 1 11 1 

Spreeuw 1 0 0 1 9 0 

Sprinkhaanzanger 1 0 0 1 12 2 

Tapuit 0 0 0 0 1 0 

Tjiftjaf 22 0 1 23 250 15 

Tuinfluiter 0 0 0 0 8 0 

Veldleeuwerik 0 0 0 0 34 0 

Waterral 0 0 0 0 5 0 

Waterrietzanger 0 0 0 0 4 0 

Watersnip 0 0 0 0 51 0 

Winterkoning 8 3 1 12 65 10 

Wintertaling 29 0 0 29 0 0 

Witgat 2 0 0 2 7 0 

Witte Kwikstaart 0 0 0 0 2 0 

Wulp 2 0 0 2 0 0 

Zwartkop 0 0 0 0 4 0 

Totaal 867 107 25 999 4639 726 

 



12 

 

 

 
Figuur 2. Aantalsontwikkeling van een aantal moeraszangers tijdens het ringwerk in het Doove Gat van 2012 tot en met 

2018. In blauw is het aantal vogels weergegeven dat een nieuwe ring kreeg en in rood het aantal vogels dat werd 

teruggevangen. 

 

Terugmeldingen 

In totaal hadden we 25 vangsten van vogels die in eerdere jaren geringd waren. De meeste waren 

Kleine Karekieten (11) en Rietzangers (6), maar opvallend is ook het aantal Rietgorzen, namelijk 4 

terugvangsten op een totaal van slechts 21 vangsten. De oudste Kleine Karekiet was geringd in 2015 

en de oudste Rietzanger in 2016. Beide konden niet op tegen de enige Tjiftjaf die werd 

teruggevangen. Deze was namelijk al geringd als volwassen vogel op 19 juli 2014 in het Doove Gat. 
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De vogel was in 2018 dus al minimaal 5 jaar oud en in de tussenliggende periode niet één keer 

teruggevangen.  

In 2018 vingen we maar weinig vogels die al elders geringd waren. Normaal vangen we altijd 

wel een paar vogels met een Belgische ring bijvoorbeeld, maar dat gebeurde dit jaar niet. De enige 

vogel met een “vreemde” ring was wel een hele leuke: op 21 augustus vingen we een jonge 
Rietzanger met een Stavanger-ring, dus afkomstig uit Noorwegen. Daarnaast kwamen er dit jaar wel 

met de gebruikelijke vertraging gegevens binnen van enkele terugvangsten van eerdere jaren (Tabel 

4). Van Kleine Karekieten die wij in het Doove Gat hadden geringd werden er twee teruggemeld uit 

België en één uit Naarden. Van door ons geringde Rietzangers werden er vijf teruggevangen in België 

en eveneens vijf in Frankrijk. De verste terugmelding kwam van een Rietzanger uit Zuidwest-Frankrijk, 

op 848 kilometer afstand. De vogel had deze afstand afgelegd in 12 dagen.  
 

Tabel 4. Overzicht van terugmeldingen van vogels buiten het Doove Gat die in 2018 binnen kwamen. Van een Rietzanger is 

de ringdatum en -locatie nog niet bekend. 

Soort Ringdatum Melddatum Ringlocatie Meldlocatie Afstand 

Kleine Karekiet 09-08-2015 05-08-2016 Nerem, België Doove Gat 144 km 

Kleine Karekiet 06-09-2015 01-08-2017 Doove Gat Koorbeel-Lo, België 128 km 

Kleine Karekiet 08-09-2015 10-07-2016 Oorderen, België Doove Gat 85 km 

Kleine Karekiet 28-07-2016 23-08-2017 Doove Gat Erquelinnes, België 192 km 

Kleine Karekiet 14-08-2017 20-08-2017 Grembergen, België Doove Gat 115 km 

Kleine Karekiet 20-08-2017 03-06-2018 Doove Gat Naarden, NL 45 km 

Kleine Karekiet 28-08-2017 03-09-2017 Hamme, België Doove Gat 109 km 

Rietzanger 25-08-2016 02-08-2017 Doove Gat Grembergen, België 115 km 

Rietzanger 29-07-2017 10-08-2017 Doove Gat Aquitaine, Frankrijk 848 km 

Rietzanger 04-08-2017 11-08-2017 Doove Gat Haute-Norm. Frankrijk 425 km 

Rietzanger 10-08-2017 20-08-2017 Doove Gat St.-Joachim, Frankrijk 719 km 

Rietzanger 10-08-2017 21-08-2017 Doove Gat Pays d.l. Loire, Frankrijk 721 km 

Rietzanger 10-08-2017 29-08-2017 Doove Gat Picardie, Frankrijk 310 km 

Rietzanger 11-08-2017 24-08-2017 Doove Gat Ninove, België 140 km 

Rietzanger 14-08-2017 23-08-2017 Doove Gat Herne, België 150 km 

Rietzanger 03-09-2017 16-09-2017 Doove Gat Grembergen, België 115 km 

Rietgors 24-08-2017 15-10-2017 Doove Gat Jonkershove, België 173 km 

Rietzanger ? 21-08-2018 Noorwegen Doove Gat ? 

 

5. 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. Het 

onderzoek begint langzaam maar zeker een langjarig project te worden, waardoor de data steeds 

meer waarde krijgen en we steeds beter inzicht krijgen in veranderen in het gebied. Tijdens de 

vangacties werden we bijgestaan door een aantal assistenten, onder wie Arie Dorsman, Jonne 

Kleyheeg, Coen van Nieuwamerongen, Daan van Braak. Voor het voorbereiden en opruimen van de 

netbanen konden we weer rekenen op hulp van Rolf van Beek. 
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Figuur 3. Vergelijking van het aandeel Rietzangers (rood) versus het aandeel Kleine Karekieten (blauw) over het vangseizoen 

van juli tot en met september over de jaren 2012 tot en met 2018. Opvallend is dat Rietzanger overheerst in juli, waarna de 

Kleine Karekiet relatief steeds talrijker wordt. 

 

 
Foto 11 & 12. Tijdens de avondvangst op 23 november werden maar liefst 19 Wintertalingen gevangen (links) met een 

tweetal Wulpen als onverwachte bonus (rechts) (Erik Kleyheeg). 

 
 


