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Het nieuws wat binnen VRS Nebularia grote impact had 

was de plotselinge dood van Ton van Ree afgelopen april.  

Ton was een van de nestors van Nebularia.  Sommige 

gebeurtenissen maken grote indruk op je dat je daarna 

precies weet op welke dag en waar je je bevond op dat 

moment bij het vernemen van dat nieuws. Dit was zo’n 

moment. In dit jaarverslag kunt u een In Memoriam lezen.  

We gaan verder maar, denken nog vaak terug aan hem!

Afgelopen zomermaanden stond in het teken van extre-

me warmte en droogte. In De Bilt werd een gemiddelde 

temperatuur van 18,9 °C gemeten tegen normaal 17,0 

°C.  Het was hiermee de warmste zomer sinds 1706.  Het 

telde 76 warme dagen (> 20 C) 37 zomerse (> 25 C) en 8 

tropische dagen (> 30 C). De eerste hitte golf vond plaats 

van 15 tot en met 27 juli en een tweede van 29 juli tot en 

met 7 augustus. Het was tevens de droogste zomer sinds 

1906 met maar 105 mm regen.  Op het terrein van het 

ringstation bleef het echter, op het veld met de slagnet-

ten na, opvallend groen. Het een ander was het resultaat 

van de opmerkelijk hoge grondwaterstand die zeer waar-

schijnlijk toe te schrijven was aan de zandsuppletie op het 

strand  in  het najaar en winter van 2017. De afstand van 

strand naar het ringstation is maar 250 meter. Er waren 

op het terrein van Staatsbosbeheer op de Kop van Schou-

wen enkele duin en bosbrandjes die gelukkig door snel 

handelen van de brandweer beperkt bleven tot kleine op-

pervlakten. Wij werden geconfronteerd met een verbod 

van enkele weken op het betreden van de Boswachterij 

met een auto vanwege het brandgevaar. 

De vangsten waren dit jaar beduidend beter dan in 2017. 

Dit komt mede door een betere bezetting van medewer-

kers. Het totaal aantal vogels kwam uit op 8558 exem-

plaren tegen 6467 het  jaar ervoor. Er was eigenlijk maar 

één heel bijzondere vangst. Verder in dit jaarverslag kunt 

u daar alles over lezen. In het algemeen waren de krenten 

zeer spaarzaam.

Het vervangen van het dak van de vinkershut stond in de 

tweede week van juli gepland. Het was al weer 12 jaar 

geleden dat het opgeknapt was en dat is best een lange 

periode vooral zo direct aan zee. Het was juist in een 

zeer warme periode. Dit alles vroeg om creativiteit a la de 

minuut omdat we reeds met auto’s vol materiaal op het 

laatste moment op de hoogte gebracht werden van het 

autoverbod in de Boswachterij.  Het materiaal werd toen 

over een afstand van ongeveer een kilometer met steek-

wagens, bolderkarren en ander rollend materiaal op loca-

tie gebracht.  Gelukkig hadden we in een vroeger stadium 

al afgezien van bitumen. Dat had hem niet geworden!

Een verslag van de werkzaamheden kunt u in het jaarver-

slag lezen op pagina 19.

Alles heeft zijn onderhoud nodig. Vorig jaar hebben we 

de woonhut grondig moeten renoveren. Daar hebben we 

afgelopen seizoen al heel veel plezier van gehad. Door de 

goede isolatie van het gebouwtje hebben we wel opnieuw  

moeten leren stoken. Iets minder hout gebruiken.

Damherten gaan voor ons echt een probleem opleveren.  

Vanaf half oktober komen de herten naar de Boswachte-

rij waar ze overdag rusten en in de avond op zoek gaan 

naar eten. Er wordt niet gejaagd in de Boswachterij en dat 

weten ze maar al te goed. De aantallen worden groter in 

het bos en in het duin en de beesten tammer. Steeds vaker 

komen ze op ons terrein wat te zien is aan de vele wissels 

die er lopen. Met het betreden van ons terrein moeten 

we allerlei voorzorgmaatregelen nemen om het vangma-

teriaal te beschermen.  Ondanks dat is er steeds meer 

schade. We moeten samen met SBB Zeeland, de beheer-

der van het gebied, op zoek naar mogelijke oplossingen 

om schade tot een minimum te beperken.

De web-site heeft recentelijk een face lift gekregen. 

Dirk-Jan van Roest heeft ons daarbij geholpen en van 

advies voorzien.  We zijn hem daar zeer dankbaar voor.                  

Kijk op www.nebularia.nl  voor de nieuwe uitstraling. n

Cor Oskam                                                                                                                         

Voorzitter stichting VRS Nebularia

Van de voorzitter
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Ton van Ree
Binnen onze ringroep VRS Nebularia kwam het nieuws over het plot-

selinge overlijden van Ton van Ree heel hard aan.  

Ton stond nog helemaal midden in het leven. Hij was druk met zijn 

kleinkinderen en betrok ze in zijn wereld van de natuur en wees ze 

vooral op alle details die je erin kunt vinden. Hij deed veel werk voor 

de kerkgemeenschap in zijn woonplaats. Had vele interesses zoals zijn 

bijenkasten, zijn killivissen en zijn kas vol met cactussen. Verder was hij 

altijd wel druk met technische zaken binnen VRS Nebularia. Er liggen 

werkelijk tientallen technische tekeningen en schema’s op het ring-

station van zijn hand. Hij had ook de gave om de meest ingewikkelde 

elektrische schakelingen voor zowel audio als verlichting te monteren 

in sigarendozen. Die waren ruimschoots aanwezig. Alles inclusief aan-

sluitingen voor pluggen voor het doorschakelingen naar bijvoorbeeld 

speakers. Bij storingen in de apparatuur loodste hij je telefonisch met 

alle geduld van de wereld naar de bron van het probleem. Kort voor 

zijn overlijden heeft hij alle vangsten van Westenschouwen in de peri-

ode vanaf 1959 tot 2017 nog eens uitgeplozen en digitaal verwerkt. Ton had altijd een luisterend oor, was een echte 

analyticus en nam ruim de tijd voor je. Kortom, een fijn gezelschap. 

Ton was samen met zijn broer Leen en wijlen Wout Vuyk een van de mensen van het eerste uur binnen VRS Nebularia.  

Leen en Wout kregen hun ringvergunning in 1950 om uitsluitend nestjongen te ringen in het Kralingse Bos in Rot-

terdam. Ton was toen 12 jaar en vond het allemaal reuze interessant. De eerste terugmelding was van een geringde 

grasmus uit het Kralingse Bos die vijf weken later in Krimpen aan de IJssel langs de kant van de weg dood gevonden 

werd. Dat was voor hen aan de andere kant van de wereld. Toen Leen in 1951 in militaire dienst moest kreeg Ton in-

structies van zijn oudere broer om de nestjongen in het Kralingse Bos te ringen. Het waren toen andere tijden! Als 13 

jarige jongen was dat een heel belangrijke opdracht en hij leerde er zo veel, dat hij de achterstand in kennis en ervaring 

ten opzichte van zijn broer Leen makkelijk kon inlopen. Nog voor de watersnoodramp ontdekte hij samen met zijn 

broer Leen de uitbundige najaarstrek op de Kop van Schouwen. Onder een hemel van vinken en kepen waren ze aan 

het dromen : Wat zou het fantastisch zijn om hier vogels te kunnen vangen. Dat werd jaren later, in 1960 werkelijkheid.

Op 19 jarige leeftijd, in 1957, kreeg Ton ook zijn ringvergunning. Tussentijds bleven ze alle drie experimenteren met 

diverse nieuwe vangmethoden zoals de eerste slagnetjes, in 1955, in het Kralingse Bos waarbij waterhoentjes werden 

gevangen en in 1956 met de eerste mistnetten rechtstreeks geïmporteerd uit Schotland. In 1959 ging Ton bijvoorbeeld 

al pionierend op de fiets vanuit Kralingen en gewapend met bamboestokken en twee mistnetten naar Heiplaat in de 

Rotterdamse Havens. Het was maar één uur fietsen, dus lekker dichtbij! Overdag had hij bijna geen vangst met het 

mistnet in het felle licht maar in de schemer hoorde hij geweerschoten van jagers in de nabijheid en kwamen er plots 

allemaal watersnippen en bokjes in zijn netten terecht. Verder was Ton tot 2016 in de maand augustus actief met ring-

onderzoek in de Kroonspolder op Vlieland. De begin jaren op het eiland stond vaak in het teken van experimenteren 

hoe vogels gevangen konden worden. Sommige dromen werden daar werkelijkheid zoals de vele mooie steltlopers die 

in de  inloopkooien terecht kwamen. 

In het jubileumboekje in 2009, 50 jaar VRS Nebularia, schreef hij dat zijn mooiste momenten tijdens het ringen de 

vangsten van een Morinelplevier, van Waterrietzangers en Temminck’s Strandlopers en de eerste Sperwergrasmus op 

Vlieland waren. Maar voegde er direct aan toe dat het lastig was om de andere geweldig leuke vangsten niet te benoe-

men. Het vaststellen van het eerste  West-Europese broedgeval van een Veldrietzanger, de vangst van een adulte vogel 

en drie net vlieg vlugge jongen in de Kroonspolder op Vlieland behoorde daar ook toe.

Zijn verhalen over al dat pionierswerk waren fantastisch en zullen ons nog lang bijblijven.  n

In Memoriam
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Bezoekers en gasten
Tijdens ons ringwerk staan we open voor belangstellen-

den om hen kennis te laten maken met onze ringactivi-

teiten.

Doovegat: Bij de ringactiviteiten in het Doove gat wor-

den we regelmatig bezocht door Arie Dorsman en Rob 

van Straaten.  Ook was er hulp van jong geïnteresseerde 

vogelaars als Coen van Nieuwamerongen en Daan van 

Braak.

Stolwijkse boezem: In de Stolwijkse boezem hebben 

we in 2018 alleen bezoek gehad van een medewerker van 

het ZHL.

Vinkenbaan: Buiten onze eigen ringers, ringers in oplei-

ding en assistenten, worden we ook bijgestaan door di-

verse partners en familieleden. Maar we hebben in 2018 

ook diverse externe bezoekers mogen ontvangen. Het 

betreft Evelien van der Jagt, George Tanis, Dirk Hoogen-

doorn, Joop van Zuilen, Cornelis Fokker, Bram Rijksen, 

Ronald en Margot Klingers, familie Tielkemeijer en af en 

toe medewerkers van SBB. n

Certificering
In 2018 waren alle ringers van Nebularia gecertificeerd.

F. Vuyk heeft zijn ringvergunning niet verlengd. n

Relaas van een ringer in opleiding
Sinds 2017 word ik bij Nebularia opgeleid tot ringer. In 

2018 kreeg de opleiding een officiële start en ben ik vol-

gens het VT rio 2983. Mijn opleiders zijn Marcel, Jennifer 

en Cor. Cor is tevens mijn coach. Buiten Nebularia leidt 

Henk Castelijns mij op tot ringer van roofvogels.

In de afgelopen twee seizoenen heb ik al heel wat vogels 

geringd en raak ik inmiddels een beetje bedreven in het 

vak, al is de snelheid nog beneden de maat. De handken-

merken leren en ook zien, is en blijft moeilijk, maar het 

geduld van mijn opleiders kent gelukkig geen grenzen.

De zorgvuldigheid waarmee iedereen de vogels behan-

delt vind ik echt geweldig; alle vogels tellen mee. Vorig jaar 

(2017) heb ik bij het uithalen het pootje van een zwarte 

mees gebroken en bleef dit jaar (2018) een pimpelmees 

dood in mijn handen. Die ervaring neem je mee en ik heb 

er bij de zwarte mees dan ook slecht van geslapen. Mijn 

grootste angst is en blijft dat ik een vogel beschadig. De 

goudhanen durfde ik in het begin dan ook bijna niet aan te 

raken. Een vogeltje van soms minder dan 5 gram was voor 

mij bijna niet voor te stellen.

Wat ik echt fijn vind binnen Nebularia, is de gezelligheid 

en de grote deskundigheid van de ringers en de assisten-

ten. Bert heeft heel wat vogels voor mij uit het net ge-

haald als ik er weer geen gat in zag. Zelf ben ik van nature 

niet altijd even oplettend en Marcel houdt me bij de les als 

ik weer onaangekondigd de baan op kom, een hek open 

laat staan of wanneer ik een zakje op de grond laat vallen. 

Cor houdt me scherp om de rui-kenmerken te blijven oe-

fenen en ik voel me schuldig als ik het niet meer weet (en 

terecht natuurlijk). Ik ga iedere dag met veel plezier naar 

de baan en ben blij met de plek die ik bij Nebularia heb 

gekregen. Ik hoop in de nabije toekomst mijn certificering 

te halen, aan de opleiders zal het niet liggen. n

Personalia Nebularia
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Nut en noodzaak van een ringstation
Sinds ik ringer-in-opleiding ben, neem ik ook deel aan de 

discussie over het nut van ringen. Omdat er inmiddels 

veel nieuwe technieken worden toegepast m.b.t. de mi-

gratie van vogels is de steeds opdoemende vraag: “ Is het 

oude handwerk nog wel van deze tijd”.

Wanneer er geen ringstations meer zullen zijn, zullen veel 

meer vogels onopgemerkt blijven en zal  de kennis over 

de verspreiding en dispersie van soorten in ons land ach-

ter gaan lopen. Dat is mijn stelling.

Nu het bewijs: Aan de hand van een korte zoektocht op 

internet over de grote barmsijs (Acanthis flammea), een 

favoriet op de Vinkenbaan,  toon ik aan dat de ringstations 

een belangrijke rol spelen in de kennisvergaring.

In 2018 zijn in Nederland zo’n 79208 grote barmsijzen 

waargenomen (zie waarnemingen.nl).  Het zwaartepunt 

van deze waarnemingen ligt in Noord-Friesland, Gro-

ningen en Zuid-Holland, regio Rotterdam en Den Haag. 

Verder zijn er ook veel exemplaren waargenomen in het 

zuiden van Noord-Holland.

Opvallend is dat Zeeland  (met  stukje Brabant en Goeree 

Overflakkee) met slechts 600 exemplaren, waarvan 126  

op 1 plaats zijn waargenomen ( 15-11-2018 telpost Wes-

tenschouwen), in Nederland een wit gebied is. 

Zoomen we in op de periode 15 oktober tot en met 18 

november 2018 dan zien we dat VRS Castricum 89 grote 

barmsijzen heeft geringd, VRS Meijendel 36 en VRS Ne-

bularia 88. Het aantal waarnemingen in die gebieden via 

waarnemingen.nl bedraagt in deze periode respectievelijk 

30, 26 en 135 

In genoemde periode zien we dat de grote barmsijs overal 

langs de kust opduikt (landkaart waarneming.nl) en dat in 

tegenstelling tot de rest van het jaar Zeeland een paar da-

gen met een ruim bezoek wordt vereerd. In feite werden 

er totaal in heel Zeeland 300  (een gemiste vangst van 126 

zou dit reduceren tot 170) exemplaren waargenomen in 4 

weken tijd. In diezelfde periode werden er 88 exemplaren 

gevangen en geringd. Dit zou kunnen betekenen dat er 

veel meer Grote Barmsijzen Zeeland aandoen dan we op 

grond van de waarnemingen inboeken.  In 2005, een grote 

barmsijzenjaar, zijn er geen waarnemingen in Zeeland en 

toch worden er op de Vinkenbaan 67 exemplaren geringd. 

Ik heb dat voor meerdere soorten uitgezocht en zonder 

Vinkenbaan zouden er wel soorten en aantallen worden 

gemist.

We zien dat er een correlatie is met de vangsten op de 

continu monitorende vogelringstations  en de waarnemin-

gen in het veld. Maar de een kan nog steeds niet zonder 

de ander. Ook de dichtheden van de waarnemers (rand-

stad) kunnen een vertekend beeld geven, al mag Zeeland 

zich niet over een gebrek aan belangstelling van de voge-

laars beklagen. Conclusie: Waarneming.nl en de ringstati-

ons vullen elkaar goed aan

Wanneer ik naast bovenstaande ook nog het registre-

ren van conditie, leeftijd en het terugmelden van en naar 

andere ringstations in nut en noodzaak betrek, dan is er 

eigenlijk maar een conclusie mogelijk: De ringstations 

doen er toe. Wanneer de ringstations nog meer zouden 

standaardiseren, denk aan de periode van bemensing, de 

vangsttechniek en het daarbij horende geluid, draagt dat 

bij aan het beter in kaart brengen van de vogelstand in 

Nederland. n

vervolg
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Weidevogelperikelen in polder

Schuwacht, Lekkerkerk 
Ook dit jaar zijn we weer actief geweest met het bescher-

men van weidevogels. Dit jaar had één van onze boeren 

een plas-drassituatie gecreëerd m.b.v. een pomp op zon-

nepanelen. Hierdoor stond een deel van het weiland half 

onder water, wat een ideale voedselplek vormde voor 

de weidevogels. Je zag dagelijks veel foeragerende vogels 

rond de natte plekken. Ook de concentratie van nesten 

was rond deze plek groter dan elders. Zodra het gras wat 

langer werd hebben we deze stukken met rust gelaten om 

de nesten niet te verstoren. Er werd toch later gemaaid. 

Ook zijn deze stukken weiland bekeken met een drone. 

Dit was het eerste jaar dat hiermee gewerkt wordt en zit 

dus nog in een leerjaar. De resultaten zijn tot nu toe erg 

positief. Je kunt nesten lokaliseren zonder het land in te 

gaan of je kunt heel gericht naar de nesten lopen m.b.v. de 

lokalisering van de drone als de nesten toch gemarkeerd 

moeten worden. De kieviten zijn verhuisd naar grasland. 

Door biologisch boeren hebben we veel minder maïsland, 

maar ze zijn in de buurt gebleven. Ook de tureluurs heb-

ben het goed gedaan. Totaal zijn er 45 nesten gevonden, 

maar lang niet alle nesten zijn gevonden, dus het totaal-

getal ligt wat hoger. Ook hebben we wat pullen kunnen 

ringen. Te weten 10 kieviten, 7 scholeksters, 2 grutto’s en 

2 tureluurs. Een aantal kievitpullen hebben we na 3 weken 

nog gesignaleerd. Later zijn er slobeenden en krakeenden 

met pullen gezien. 

Al met al een succesvol weidevogelseizoen. n

Uilen in de Krimpenerwaard
De uilenwerkgroep is een van de actieve werkgroepen 

binnen de Natuur en Vogelwerkgroep de Krimpener-

waard. Deze grote natuurvereniging met meer dan 750 

leden heeft al jaren een samenwerkingsverband met ons 

wat betreft onderzoek naar uilen in de Krimpenerwaard. 

Wat aanvankelijk met onderzoek naar steenuilen is be-

gonnen is nu, door de definitieve vestiging van kerkuilen 

in het Krimpenerwaardse deel van het Groene Hart, uit-

gegroeid  om de aanwezigheid en broedgevallen van alle 

uilen die er in het werkgebied te vinden zijn in kaart te 

brengen.  Dat is veel inventarisatie werk.  Het ophangen en 

controleren van de nestkasten voor kerk- en steenuilen 

valt ook onder de werkzaamheden van de werkgroep.  Als 

er een eerste controle ronde is geweest van nestkasten 

worden wij gevraagd om de pullen in de kasten te ringen. 

Bij ransuilen en bosuilen, die ook goed vertegenwoordigd 

blijken, is dat lastiger omdat die vaak gebruik maken van 

natuurlijke   nesten en je er in vele gevallen niet bij kan ko-

men. Dit jaar zaten de aantallen geringde steen- en kerk-

uilen pullen dicht bij elkaar. Terwijl het aantal steenuilpul-

len overeenkwam met 2017 lag het aantal jonge kerkuilen 

beduidend lager dan in de voorgaande twee jaren. Dat 

had alles te maken met het aantal broedpaar en muizen-

populatie. De steenuilpopulatie blijft zorgelijk. Er komen 

ondanks het aanbieden van kasten geen nieuwe broedge-

Krimpenerwaard vervolg
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vallen bij.  Als er een partner weg valt op een locatie waar 

al jaren gebroed wordt, worden de vrij gekomen plaat-

sen niet meer ingevuld. De kerkuil in de Krimpenerwaard 

heeft wat territoria en broedsucces de steenuil ingehaald.  

Hennie van Buuren heeft een select groepje basisschool-

leerlingen meegenomen om een inkijkje te geven bij het 

ringen van kerkuilen jongen. De kerkuilen ga je pas zien als 

je als kind naar bed toe moet. De kinderen waren super 

geïnteresseerd en vonden het erg leuk en leerzaam om 

dit mee te maken. n

werd in de herfst van 2017 veel braamstruweel  rond de 

mistnetopstellingen In het voorjaar van 2018  hebben we 

zelf ook ons steentje bijgedragen door nog veel braam uit  

bomen en struiken te verwijderen en veel braamstruiken 

met wortel en al weg te trekken. 

De onderzoeken
Op onze proef-vangdag hebben we onze mistnetopstel-

lingen vrij  gesnoeid van overhangende takken en zijn alle 

mistnetten geplaats. Kapotte netten werden  gerepareerd 

en indien nodig vervangen door nieuwe mistnetten.

Deze proefdag, vond plaats wederom plaats op 8 april. Er 

werden 10 vogels gevangen waarvan er 8 van een nieuwe 

ring werden voorzien en twee vogels werden met een 

ring van voorgaande jaren gevangen.Net als 2017 werden 

CES seizoen 2018
Voor het 19e jaar is er in de Stolwijkse boezem ten zui-

den van de Tiendweg (Borgmanpad) bij Gouderak ring-

onderzoek verricht in het kader van het CES-project. In 

2018 hebben  Jennifer Vreugdenhil-Rowlands, Erik Kley-

heeg, Morrison Pot, Cor Oskam, Co van de Boogert, Cees 

Goudswaard en Marcel Schildwacht in wisselende bezet-

ting, aan het onderzoek deelgenomen.

In de laatste jaren zagen we in de Stolwijkse boezem de 

Braam aanzienlijk toenemen. Zelfs zodanig dat we zowel 

in 2016 en 2017 aan de bel trokken bij het Zuid-Hollands 

Landschap, de beheerder van het gebied, dat als er niets 

tegen de braam gedaan zou gaan worden, we waarschijn-

lijk snel met ons langjarige onderzoek moeten gaan stop-

pen. Gelukkig kregen we in 2017 gehoor van het ZHL en 

Krimpenerwaard vervolg
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gedurende en na de officiële vangperiode, een aantal extra 

vangsessies gehouden. Dit werd vooral gedaan in de hoop 

dat we zwartkoppen zouden terugvangen die we in 2016 

en 2017 van zogenoemde dataloggers hadden voorzien. 

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

gende data: 15 en 22 april, 6, 20 en 27 mei, 9, 17 en 24 juni, 

7, 15, en 29 juli en tot slot 5 augustus. 

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 CES-onderzoek geen 

geluidsopnames gebruikt om vogels aan te lokken. 

Nadat er een vogel is gevangen wordt deze voorzien van 

een ring (natuurlijk niet als hij al een ring heeft). De vogel-

soort, leeftijd en geslacht wordt bepaald. Daarna worden 

de biometrische gegevens genoteerd en de vogel wordt 

gecontroleerd op handicaps en parasieten. Tot slot wordt 

de conditie van de vogel bepaald door het vaststellen van 

het vetgehalte en het gewicht.

Bij enkele vogels worden teken verwijderd en bloed af-

genomen wat vervolgens wordt verstuurd aan het Rot-

terdams Erasmus Universiteit om te worden onderzocht.  

Dit onderzoek wordt vooral verricht bij zangvogels die 

in de winter in Afrika hebben overwinterd (dus geen 1 

jarige vogels).  Bij deze vogels willen we onderzoeken of 

de teken die zij bij zich dragen eventueel soorten zijn die 

normaal in West-Europa niet voorkomen en of de vogels 

eventuele ziektes bij zich hebben die voor mensen gevaar-

lijk zouden kunnen zijn.

Ook zijn er in 2018 weer dataloggers aangelegd bij zwart-

koppen. De dataloggers worden aangelegd bij mannetjes 

die ouder zijn dan 1kalenderjaar. We hopen dat dit vogels 

zijn die volgend jaar weer naar hun territorium terug ke-

ren en we de dataloggers kunnen verwijderen en daarmee 

kunnen zien wat de trekroute en winterverblijfplaats is 

geweest van de vogel.

Resultaten CES 2018
In 2018 hebben we 368 vogels geregistreerd. Dit is een 

redelijk herstel van de vrije val van 2017 (283 vogels), 

maar we blijven nog ver onder het lange termijn gemid-

delde van 415 vogels.

De 368 vogels werden verdeeld over 28 soorten. Van de 

28 soorten dit jaar, werden er van de braamsluiper en 

boomkruiper wel terugmeldingen verricht, maar geen 

nieuwe vogels gevangen.

Gedurende de afgelopen 19 jaar werden er 43 soorten 

in de Stolwijkse boezem geringd. Nieuw in 2018 was de 

cetti’s zanger. Een mannetje werd 2x gevangen. Opvallend 

gedrag van de cetti’s zanger is dat hij altijd wel luidruchtig 

aanwezig is. Zo ook tijdens de terugvangst op 27 mei toen 

de vogel nadat de vogel werd losgelaten, hij op 1½ meter 

van de ringplaats uitbundig begon te zingen.

Er werden tijdens de proefvangst 12 vogels gevangen. 

Tijdens de officiële CES periode werden er 356 vogels 

gevangen waarvan 252 van een nieuwe ring werden voor-

zien en we 104 terugmeldingen mochten noteren. n
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resultaat 2018 proefvangst CES CES CES Stolwijkse boezem

vangst terug totaal totaal

Sperwer 0 1 0 1 1

Grote bonte specht 0 1 0 1 1

Roodborst 0 7 1 8 8

Blauwborst 0 1 0 1 1

Heggenmus 0 7 4 11 11

Winterkoning 2 24 15 39 41

Boomkruiper 0 0 1 1 1

IJsvogel 0 2 0 2 2

Merel 1 4 6 10 11

Zanglijster 1 0 0 0 1

Spotvogel 0 7 0 7 7

Rietzanger 0 6 2 8 8

Bosrietzanger 0 9 5 14 14

Kleine karekiet 0 2 2 3 3

Cettis zanger 0 1 1 2 2

Grasmus 0 1 0 1 1

Braamsluiper 0 0 1 1 1

Tuinfluiter 0 10 12 22 22

Zwartkop 1 43 15 48 49

Fitis 1 22 8 30 31

Tjiftjaf 2 43 17 60 62

Gaai 0 2 0 2 2

Staartmees 1 3 1 4 5

Pimpelmees 0 9 4 13 13

Koolmees 1 33 9 42 43

Vink 0 6 0 6 6

Putter 0 6 0 6 6

Rietgors 0 3 0 3 3

Totaal 12 177 98 273 285

resultaten 2018 Stolwijke boezem             
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Aanleiding onderzoek
De herinrichting van polder de Hooge Boezem achter 

Haastrecht in 2011 was de aanleiding voor Stichting Vo-

gelringstation Nebularia om in samenwerking met het 

Zuid-Hollands Landschap de broedvogelmonitoring te in-

tensiveren en dit jaarlijks te koppelen aan ringonderzoek. 

De doelstellingen hierbij waren inzicht te krijgen over:

•	 Het	effect	van	de	inrichting	op	de	bestaande	broedvo-

gelpopulaties.

•	 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?

Broedvogelinventarisatie
Aanvullend aan het ringonderzoek tellen we al jaren het 

aantal broedvogels in het gebied (tabel pag. 13). Deze in-

ventarisatie wordt uitgevoerd volgens de SOVON metho-

de BMP-A. Er werden in totaal zeven bezoeken afgelegd in 

zowel het weidegebied als in het moerasgedeelte. Daar-

naast 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 ingete-

kend worden. Even veel als vorig jaar. Een porseleinhoen 

reageerde tijdens inventarisatie op 14 april op een geluids-

track. 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. Waarschijn-

lijk 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.

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 sommi-

gen raakten zelfs in paniek vanwege het feit dat ze tijdens 

hun avondwandeling 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 voor-

jaar. 

De bergeend gaat het steeds beter doen en groeide door 

van drie naar zes paar. De zomertaling liet voor het twee-

de opvolgende jaar verstek gaan. Het waterhoen deed 

het fantastisch en steeg van twee naar zes broedpaar. Van 

de primaire weidevogels stabiliseerden de aantallen van 

grutto, kievit, scholekster. De tureluur deed het wat min-

der 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 wa-

ren 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 Visdie-

ven niet doorgegroeid en zelfs iets teruggelopen van 45 

paar tot 40. De eilandjes die voorheen gebruikt werden 
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 2014 2015 2016 2017 2018   2014 2015 2016 2017 2018

Grauwe gans 10 30 51 60 43  Tureluur 2 5 8 5 3

Canadese gans 4 5 9 15 12  Kokmeeuw 3 2 14 42 176

Bergeend 1 2 3 3 6  Zwartkopmeeuw 0 0 0 0 ?

Wilde eend 20 21 13 11 11  Visdief 34 38 41 45 40

Zomertaling 2 2 3 0 0  Blauwborst 6 6 5 5 5

Br.kiekendief 1 1 1 1 1  Cetti's zanger 0 0 0 0 2

Waterral 2 2 4 2 2  Sprinkhaanzanger 1 1 1 0 0

Porseleinhoen 0 0-1 0-1 0 0  Snor 3 4 2 4 3

Waterhoen 1 2 3 2 6  Rietzanger 22 35 35 39 34

Meerkoet 17 31 29 25 20  Bosrietzanger 4 3 5 4 4

Scholekster 4 5 5 4 4  Kleine karekiet 16 20 23 15 24

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

Kievit 5 17 20 14 13  Ringmus 4 7 3 4 2

Grutto 6 9 11 9 9  Rietgors 17 21 21 15 12

door de visdieven, waren al bezet toen de visdieven aan 

hun nestbouw begonnen. Wat betreft de moeraszangers 

konden we een nieuwe broedvogel begroeten. De cet-

ti’s zanger heeft het gebied nu echt gevonden met twee 

broedpaar. Afgelopen winter konden we steeds territori-

ale cetti’s zangers horen. Het aantal broedpaar van blauw-

borst, 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 kare-

kiet deed het een stuk beter dan in 2017 en steeg mooi 

door naar 24 broedpaar.

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 al-

leen worden er zeldzame soorten gezien, maar er komen 

ook regelmatig grote aantallen van een bepaalde soort 

bijeen. 

Om de meest bijzondere waarnemingen wat te relateren 

aan de tijd van het jaar starten we met waarnemingen in 

januari. Op 21 januari werd er een koereiger overvliegend 

gezien en op 23 januari kwam er een roerdomp tevoor-

schijn. Een vliegende deur, zeearend, kwam op 14 februari 

langs vliegen. Een bokje werd betrapt op 9 maart. Later in 

het jaar werden nog enkele vogels gezien. 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 maxi-

mum van 6 vogels. Veelal in paartjes. Op 4 april werd een 

dwergmeeuw gezien. Doorgaans komen ze samen met de 

eerste zwarte sterns boven het gebied foerageren en er 

op de slikplaten rusten. Op 12 april was 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 ge-

noeg 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.

Op 1 mei werd er weer een steenloper ontdekt. Het beest 

was prachtig in broedkleed en een feest om te zien op het 

veen in het Groene Hart. Deze soort wordt nu bijna jaar-

lijks gezien in de boezem. Aan het eind van de maand op 

28 mei was er een tweede vogel aan de grond. Een paar-

tje krooneend werd op 11 mei kortstondig gezien. In het 

gebied een zeer bijzondere verschijning. Voor zover terug 

te halen niet eerder gezien in het gebied. Later in het jaar 

werd er een hybride krooneend man ontdekt. 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 
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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 Wit-

vleugelstern werd gezien op 28 juni. Juli en augustus zijn 

doorgaans de stille maanden wat betreft vogelactiviteit. 

De meeste vogels zijn bezig met broeden en het groot-

brengen 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 wa-

terstand werd het gebied veel minder aantrekkelijk voor 

steltlopers die terugkwamen van 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 zang-

vogels werden er op 14 en 20 oktober ijsgorzen overvlie-

gend waargenomen. Op 31 oktober werd een smelleken 

gezien en op 3 november een blauwe kiekendief. 

Ringonderzoek Doove Gat 2018
Het ringonderzoek in het Doove Gat ging dit jaar zijn ze-

vende jaar in. Het onderzoek werd in 2012 opgezet door 

vrijwilligers van Stichting Vogelringstation Nebularia in sa-

menwerking met het Zuid-Hollands Landschap. Sindsdien 

worden jaarlijks van juli tot 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. 

Methode
In 2018 waren er 8 ochtend- en 11 avondvangsten. De 

opstelling van de mistnetten was gelijk aan die van voor-

gaande jaren, inclusief net L+ in de snel opkomende moe-

rasvegetatie in één van de afgeplagde delen van het gebied. 

De steltloperopstelling werd tijdens een klein aantal vang-

sten 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 uitslui-

tend op vangmomenten bij de netten werden opgehan-

gen. De gebruikte tracks waren dezelfde als de voor-

gaande 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 laat-

ste twee avondvangsten van het seizoen vonden plaats na 
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zonsondergang en waren specifiek gericht op wintertalin-

gen. Hiervoor werden de steltlopernetten op een andere 

locatie in het moerasgebied geplaatst en daarbij werd ge-

luid afgespeeld van de wintertaling. 

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 rietzan-

ger zoals gebruikelijk veruit de meest talrijke waren (tabel 

pag. 16). Er werden maar liefst 6 nieuwe soorten voor de 

plek geringd, namelijk boompieper, heggenmus, oeverlo-

per, smient, wintertaling en wulp. 

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 au-

gustus, namelijk 93 vogels waarvan 10 terugvangsten. Er 

werden slechts éénmaal meer vogels gevangen, namelijk 

110 exemplaren op 19 juli 2014.

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 uitzonderlij-

ke droogte. In de regel vangen we rietzangers relatief veel 

aan het begin van de vangperiode en Kleine Karekieten 

wat later in het seizoen (tabel pag. 16), wat erop kan dui-

den dat de rietzangers voor een groot deel broedvogels 

zijn, terwijl een groter aandeel kleine karekieten door-

trekkers betreft. Een matig broedsucces in het gebied 

heeft dus mogelijk een groter effect op de aantallen riet-

zangers 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 stij-

gende 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 ver-

oorzaakt 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.

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, 
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dit jaar kwamen we niet boven de 21 uit. Zichtwaarne-

mingen 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 boerenzwa-

luwen 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 el-

ders te gaan slapen en niet in de rietstrook. Ook vorig 

jaar hadden we met boerenzwaluwen geen succes. Por-

seleinhoen ontbrak mogelijk mede doordat we geen in-

loopkooi hebben ingezet en watersnippen lieten zich niet 

verleiden door het afspelen van geluid bij het steltloper-

net. 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. 

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 ge-

ringd in 2015 en de oudste rietzanger in 2016. Beide kon-

den 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. De vogel was in 2018 dus al 

minimaal 5 jaar oud en in de tussenliggende periode niet 

één keer teruggevangen. Zie verder terugmeldingen in dit 

jaarverslag. n

vervolgKrimpenerwaard
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rietzanger met vergroeide snavel bijzondere groeistrepen in de staart van een rietzanger

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.
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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 1.392 292

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 1.469 221

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 4.639 726

Krimpenerwaard vervolg
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vangsttotalen over 2018 van Doove Gat en Hoge Boezem bij Haastrecht
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Onderhoud Vinkenbaan ‘Bomendag’  
De traditionele bomendag  was op 17 februari. Deze dag 

is in de laatste jaren een beetje naar de achtergrond ge-

drukt vanwege alle klussen die tegenwoordig tijdens de 

NL-doet dag uitgevoerd worden. De NL-doet dag valt na-

melijk  een maand later. Vanwege het broedseizoen is het 

wenselijk om de bomendag eerder in het jaar te plannen. 

Samen met Alex de Visser van SBB Zeeland, wie anders, 

zijn we in het bos noordelijk van Burgh-Haamstede op 

zoek gegaan naar een paar geschikte eikenbomen.  Deze 

dienen ter vervanging van de bomen die op baan staan 

en in slechte conditie verkeren vanwege stormschade of 

ouderdom. Meestal hebben we aan zes bomen genoeg. 

Wij wijzen de bomen aan en Alex geeft dan al dan niet 

zijn goedkeuring voor omhalen en uitdunnen. Vervolgens 

worden de bomen opgeladen en vastgezet om veilig ver-

voerd te worden.  Via de strandovergang en het openduin 

werden de bomen op locatie gebracht. Er waren zes men-

sen aanwezig op deze dag. Zoals dat traditioneel gegroeid 

is er altijd één man die werkt. De rest kijkt toe, heeft 

altijd opmerkingen dat het eigenlijk anders moet of geeft 

al dan niet terechte aanwijzingen. Dat doen we jaren tot 

ieders tevredenheid. Achteraf bleek dit voor Ton van Ree 

zijn laatste dag op de vinkenbaan.

Onderhoud Vinkenbaan ‘NL-Doet’
Op 10 maart werden er werkzaamheden verricht in het 

kader van NLdoet. Er werd een aantal palen van het raster 

rond de baan vernieuwd, er werd ruim 60 meter nieuw 

raster geplaatst tussen het fietspad en de vinkenbaan, er 

werden duindoorns verwijderd achter het verre net en 

duindoorns gebrikt om takkenrillen op te werpen. Na-

bij het verrenet werd een nieuw klaphekje geplaatst. De 

ringhut werd in de nieuwe teervervanger gezet. Tijdens de 

NLdoet waren 16 personen aanwezig.

19

Bert klooft het overgebleven hout tot stookhout

Ton van Ree was met deze bomendag de laatste keer op de baan

Vrijwilliger plaatst het nieuwe duinhekje op NL-Doet Peter en Kees plaatsen een nieuwe afrastering

Ringstation Westenschouwen
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Dakrenovatie vinkershut
Het was al een paar jaar bekend, de zuidoost hoek van het 

dak van de vinkershut vertoonde lekkage en een aantal 

planken waren rot. Tijdens de jaarvergadering werd be-

sloten in het voorjaar van 2018 de bitumen dakbedekking 

te vervangen door het duurzame EPDM-folie. Het werd 

het weekend van 13 en 14 juli, samen met de opbouw van 

de baan. Op donderdag arriveerden de eerste vrijwilligers, 

vrijdagmorgen vroeg was er al een aardig leger bouwvak-

kers om de klus te klaren.

Eerst werden de zonnepanelen los gekoppeld. Hierna 

klommen een paar man het dak op om de bitumen te ver-

wijderen. Tijdens het strippen van het dak, bleek het dak-

beschot op verschillende plekken dusdanig verrot te zijn 

dat uiteindelijk de helft van de vermolmde planken ver-

vangen moest worden door OSB-platen. Voorafgaand was 

het moeilijk in te schatten wat de staat van het dak zou 

zijn en hoeveel plaatmateriaal en balken er nodig waren 

voor het herstel. Dat is tijdens het werk bepaald en moest 

de eerste dag bij een locale bouwmarkt gekocht worden. 

Normaliter geen probleem, ware het niet dat Staatsbos-

beheer van hoger hand was gesommeerd geen voertuigen 

met brandstofmotoren in de boswachterij toe te laten 

vanwege bosbrandgevaar in verband met de droogte en 

hoge temeraturen. De rol EPDM-folie was inmiddels per 

steekkar naar de baan gebracht, de overige bouwmateria-

len en gereedschappen ondergingen hetzelfde lot. Intussen 

werd ook de elektrische installatie door Frits geüpgrade. 

Er werden 2 nieuwe zware accu’s geïnstalleerd die samen 

24 volt kunnen leveren en via de omvormer 800 watt aan 

230 volt, een garantie dat we nooit meer zonder stroom 

zouden zitten. De vanghut leek op het hoogtepunt van de 

renovatie één grote gatenkaas, hetgeen met de tropische 

temperaturen van dik 30 graden een welkome verkoe-

ling gaf. Tussen de bedrijven door werden ook allerhande 

vangmiddelen uit de opslag gehaald want de opbouw van 

de baan was inmiddels ook van start gegaan. Doordat de 

2 zolders van de vinkershut nu goed bereikbaar waren, 

werd gelijk de gelegenheid genomen om deze eens flink 

op te ruimen en schoon te maken. Dit leverde zelfs nog 

een enkele verdroogde geringde goudhaan op.

Na het slopen kon het opbouwen beginnen. Eerst werden 

de rotte stukken uit de balken vervangen waarna de dak-

platen weer op het dak werden bevestigd. Er werd gelijk 

van de gelegenheid gebruik gemaakt de 4 in onbruik ge-

raakte dakraampjes te verwijderen en alle planken keurig 

te laten aansluiten.  Vrijdag was een de helft van het dak al 

weer gesloten. Na een gezamelijke maaltijd bleven 4 man 

en 1 vrouw op de baan overnachten. Zaterdagmorgen 

werd het team versterkt met verse bouwvakkers. De rest 

van het dak werd dichtgelegd en tegen de lunch ging de 

EPDM-folie het dak op. Inmiddels laadden de los staande 

zonnepanelen de nieuwe accu’s op. Na de lunch werd de 

folie vastgelijmd op het dak. Terwijl de ene ploeg de dak-

randen aan het afwerken was, plaatste de andere ploeg 

de zonnepanelen terug op het dak. Dit moest nauwkeurig 

gebeuren daar er deels van de oude boorgaten gebruik 

gemaakt moest worden. Nadat de kabels naar binnen 

doorgevoerd en aangesloten waren, kon de elektrische 

installatie getest worden. Alles werkte naar tevredenheid. 

Toen begon het opruimen van alle bouwmaterialen en ge-

reedschappen. Rond 18 uur sloot de voorzitter de deur 

en vertrokken we moe maar voldaan huiswaarts.  n
sfeerimpressie op: https://youtu.be/D1rvSecjI58

vervolg
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Cor bij een deels verwijderd rot dak 2 nieuw krachtpatsers voor een onbezorgde stroomvoorziening

Ringstation Westenschouwen
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Jennifer kwam langs met Chris en Tilia om ons van worteltaart te 

voorzien! NB. het was, ondanks de droogte, uitbundig groen

veel van het dakbeschot bleek rot te zijn

bouwmaterialen moesten handmatig vervoerd worden

in 2 dagen tijd het dak vervangen en de accu’s vernieuwd

vader en zoon De Wilde zochten het hogerop

tijdens de dakrenovatie ging de opbouw van de baan gewoon door

gebroeders Vuyk hielden elkaar lekker bezig

Cor op het bloedhete gatenkaas-dak
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Start seizoen
Een aantal weken voorafgaande het ringseizoen wast Hen-

nie Ravenstein al begonnen met het maaien van het gras 

en de paden op de vinkenbaan. Gelukkig maar, want de 

woensdag voorafgaande het start van het seizoen, werd 

door de provincie Zeeland een verbod ingesteld om met 

gemotoriseerde machines en auto’s het gebied in te gaan 

vanwege bosbrandgevaar door de extreme droogte.

De opbouw van de vinkenbaan en de dakrenovatie van de 

vinkershut vielen in hetzelfde weekend van 13 en 14 juli. 

Het leverde een gezellige drukte op. Alle netten werden 

weer opgezet, de slagnetten neergelegd en de geluids-

installatie geïnstalleerd en getest. Frits was ondertussen 

bezig met het vernieuwen van de accu’s en bedradingen 

in de ringhut. Op zaterdag was, op één slagnet na, alles 

operationeel en kon er gevangen worden.

Tijdens het startweekend waren 14 personen aanwezig. 

Gedurende de eerste week van het seizoen heeft Hennie 

van Buren m.b.v. Marcel de slagnetten van het verre net 

vernieuwd. De twee netten werden geknoopt en nieuwe 

spanlijnen doorgeregen.

In juni werd de beschoeiing van de grote tuin op de druip 

nog vernieuwd.

Gedurende het vangseizoen werd de slaaphut nog in de 

teervervanger gezet.

Vangsten op Westenschouwen                                                                                                           
Het vangresultaat wat betreft aantallen was in 2018 goed 

te noemen. Aan het eind van het seizoen, op 17 november, 

stond de teller op 7.040 vogels. Dat was na 2015 niet 

meer voorgekomen. 2015 was dan ook uitzonderlijk met 

alleen al ruim 2.300 goudhanen, maar ook de kool- en 

pimpelmezen deden dat jaar toen lekker mee. De vang-

dagen werden iets beter ingevuld dan in 2017. Ondanks 

dat waren er nog 16 dagen dat er niet of nauwelijks ge-

vangen werd omdat er niemand was of pas laat aankwam 

om de volgende dag te kunnen vangen. Natuurlijk wa-

ren er ook enkele dagen niet weggelegd om te vangen 

vanwege negatieve weersinvloeden.  Er waren een paar 

prachtige vangsten.  Twee vogels waren nieuw voor Wes-

tenschouwen. Een fluiter werd op 18 oktober uit het net 

gehaald.  Deze vogel werd voorheen een aantal keer op 

Vlieland gevangen. Altijd in augustus. Omdat er maar een 

maand gevangen werd en dat was namelijk augustus. Er 

staan er tien in de lijst. De laatste werd in 2002 gevan-

gen. In 1990 waren er zelfs drie vogels. Echt spectacu-

lair was de vangst van een nachtzwaluw. Op pagina 25 

een uitgebreid relaas over deze bijzondere vogel. Naast 

deze vangsten waren er verder niet echt veel krenten.                                                                                                                      

De dagen met aantallen van 100 +  kwam uit op 24. Er 

was maar één dag van boven de 200. Van de algemene 

soorten werd gemiddeld meer gevangen dan in andere 

jaren. Uitzondering daarop was de vuurgoudhaan, ko-

perwiek en pimpelmees.  Deze soorten scoorden bedui-

dend minder. De roodborst scoorde met een aantal 638  

ongeveer twee keer zo hoog als in 2017. De goudhaan 

deed het nog beter met 961 vangsten tegenover 139 

verleden jaar.  Dat laatste was dan ook wel uitzonder-

lijk laag. Ook de kleine karekiet scoorde goed. In 2017 

werden er 135 vogel geringd tegenover 352 in 2018. Er 

werden in 2018 diverse dagrecords verbroken. Huiszwa-
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op 18 oktober de eerste fluiter voor de vinkenbaan

Ringstation Westenschouwen
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luw (49), zwartkop (68), tuinfluiter (6)  braamsluiper (7), 

winterkoning (8), nachtegaal (14), bonte vliegenvanger 

(7) en huismus met 19.  Ondanks dat er aan het eind 

van het seizoen wat barmsijzen over kwamen, was er  in 

2018 verder niet echt een invasie van een bepaald soort                                                                                                  

Alhoewel het ringstation op 13 en 14 juli opgebouwd 

werd voor de najaar vangsten, werden er in maart                                                                                                                  

en april ook een paar dagen met beperkte netopstelling  

gevangen. Er werden in die maanden totaal 80 vogels ge-

vangen. Het waren vooral wat goud- en vuurgoudhanen. 

Verder werden de eerste territoriale nachtegalen in het 

duin gevangen.       

Juli: Op zaterdag 14 juli kon pas echt gevangen worden 

met de volledige netopstelling.  Vroege doortrekkers zo-

als nachtegaal, grasmus, fitis maar ook de kneu worden 

vooral in juli gevangen. De nachtegaal deed het erg goed in 

dit jaar. Er werden 109 vogels gevangen, terwijl we in 2017 

bleven steken op 61. Zie tabel hieronder. In de maand juli 

werden de meeste nachtegalen gevangen, namelijk 74. In 

augustus 29 exemplaren en de laatste werd op 2 septem-

ber geringd.

ren factoren die van vangst hebben kunnen beïnvloeden.                                                                                                               

Augustus: De bonte vliegenvanger deed het erg goed.  

Er werden 20 vogels gevangen. De grauwe vliegenvanger 

blijft dan ver achter met maar drie vogels. Het is ook de 

maand van de moeraszangers. Het is dan ook niet gek dat 

in deze maand de meeste kleine karekieten (276) , sprink-

haanzangers  (78)   gevangen worden.  In onderstaande 

tabel ziet u dat de kleine karekiet  het in 2015 en 2018 

het goed deden. In 2017 dipte de kleine karekiet naar een 

aantal van 135.

Sprinkhaanzangers laten ten opzichte van kleine karekie-

Alle vroege doortrekkers laten wel een stijging zien in 

2018. De manier waarop in de laatste jaren gevangen 

wordt is dezelfde gebleven wat betreft het afspelen van 

geluid en ook de netopstelling is nagenoeg gelijk gebleven. 

De vangcondities wat betreft weer en de bezetting wa-

ten een minder grillig beeld zien. Al moet gezegd dat 2017 

en 2018  wel weer een groot verschil laat zien. Respectie-

velijk 38 en 110 exemplaren. De bosrietzanger vangsten 

vertonen in de laatste 10 jaar een stijgende lijn. In 2018 

konden we er 38 noteren. Het kan het effect zijn door het 

afspelen van bosrietzangerzang in de augustustrack. In au-

gustus werd er één sperwergrasmus gevangen en tweede 

exemplaar in september. 

September: Twee van deze forse sylivae is op Westen-

schouwen meer uitzondering dan regel bij jaarlijkse vang-

sten. Er werd maar één draaihals gevangen.  De bonte 

vliegenvanger deed het erg goed.  Opvallend waren de 

forse aantallen huismussen in juli, augustus en september. 

We zien vaker ringmussen op doortrek en vangen dan 

een enkele huismus. Het was nu een absoluut jaarrecord. 

We zijn dat niet gewend op de kop van Schouwen. De 

meeste huismussen brengen hun hele leven door in de 

nabijheid van hun geboortegrond. Het is bekend dat er 

vervolgRingstation Westenschouwen
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gekraagde roodstaart

tabel vroege doortrekkers

tabel moeraszangers

sperwergrasmus
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soms plattelandshuismussen in de maanden augustus en 

september gaan zwerven. Meestal op zoek naar voedsel 

en dat kan goed voor, tijdens of  direct na de oogst van 

gewassen zoals bijvoorbeeld graan. Tot in de jaren tachtig 

was dit een normaal verschijnsel. Tegenwoordig is dit een 

uitzonderlijk fenomeen. Misschien dat de hele hete zomer 

hier mee te maken heeft. Er werden in totaal maar liefst 

83 huismussen gevangen. 

September: De eerste grote gele kwikstaart werd op 

13 september gevangen. Dat is aan de late kant. De laat-

ste was op 21 oktober en dat is  aan de vroege kant. De 

laatste door de jaren heen werd op 8 november gevangen. 

Toch werden er weer ruim 150 van deze prachtige vo-

gels gevangen. In 2004 werden diverse records verbroken.  

Een dagvangst op 3 oktober 2004 met 34 exemplaren, 

en waarvan wij dachten dat staat wel een poosje,  werd 

de dag erop alweer fors scherper gesteld op 48 vogels. 

In totaal stonden aan het eind van het seizoen toen 322 

vogels op de teller.  Afgelopen jaar  werden op 27 septem-

ber ook weer 23 vogels gevangen. Westenschouwen blijft 

voorlopig hofleverancier van de grote gele kwikstaart 

in Nederland. De afname van de vangsten kan verklaard 

worden doordat er geen gebruik meer gemaakt wordt 

van een lokker. Na een aanloopje in augustus kwamen de 

zwartkoppen lekker door in september. Op 31 augustus 

werden 65 vogels gevangen en geringd en op 16 septem-

ber maar liefst 68 vogels. Een dagrecord. Het totaal aan-

tal zwartkoppen kwam in 2018 uit op 1144 vogels. De 

hoogste score ooit in de 60 jaar vanghistorie op Wes-

tenschouwen.  Op 2 september werd de enige ortolaan 

gevangen en dat blijft nog altijd een feest om deze soort 

te begroeten. Er kwamen 94 vuurgoudhanen op de teller 

tegen maar 3 goudhanen in deze maand. In deze maand 

werd er ook weer een blauwborst gevangen en dat is op 

Westenschouwen zeldzaam.

Oktober: De goudhanen kwamen vanaf half oktober. Het 

was zeker geen recordjaar, maar op 15 oktober werden 

118 gevangen en op 21 oktober 74 vogels. De vangsten 

zetten zich door tot in november. Zelfs op 12 november 

stonden er 59 exemplaren aan het eind van de dag op 

de lijst. Uiteindelijk werden 974 goudhanen gevangen. Er 

werden zeven bladkoningen gevangen. Dat is voor Wes-

tenschouwen begrippen een bovengemiddeld aantal. Het 

viel in het niet met wat er op andere ringstations aan 

bladkoningen gevangen werd. Met name ringstation Cas-

tricum spande de kroon met onwerkelijke dag totalen van 

25, 13 en 12 exemplaren in de eerste helft van oktober. 

Het jaartotaal kwam daar op 121 vogels uit. De status 

veranderd hierdoor. Krentje weg. Er werd  één siberische 

tjiftjaf gevangen. Op de fluiter na bleven andere wat meer 

zeldzame phylloscopus soorten weg.

De koolmees piekte iets in oktober. Maar verder was er 

weinig activiteit.  Dat gold ook voor de andere mezen-

soorten.  De eerste serieuze kepen en vinken kwamen aan 

het eind van de eerste week van oktober. In deze maand 

werden er 83 vinken gevangen. In november beduidend 

meer. Met een paar vangdagen van 30 exemplaren en meer 

kwamen we uit op 173.  De vangsten van de keep blijven 

altijd wel achter ten opzichte van vinken en komen uit op 

19 exemplaren in oktober. Het was niet een uitgesproken 

lijster seizoen. De merel en de zanglijster beleefde een 

gemiddeld  jaar. Kramsvogels komen in kleine aantallen 

weliswaar meestal wel om de hoek kijken. De koperwiek 

deed het ten opzichte van 2017 beduidend minder.   Er 

waren dit jaar geen uilen en dat is eigenlijk wel vrij uit-

zonderlijk. De vangst van een bokje was weer een van de 

krenten. Daarnaast werd er ook weer een houtsnip gevan-

gen.                                                                                                                                                

November: In de maanden oktober en november zijn 

er in de nacht rallen te vangen. Een van de meest be-

palende factoren is wel de fitheid van de dienstdoende 

ringer.  Als je een relatief drukke dag hebt gehad en de 

volgende morgen beloofd goede trek, dan kies je voor een 

goede nachtrust. Dan is het heilig moeten een beetje weg. 

Er werden in totaal 47 waterrallen en 11 waterhoentjes 

gevangen. Grote barmsijzen kwamen aan het eind van het 

seizoen in redelijke aantallen over. In de  laatste dagen 

konden we alles bij elkaar 88 grote en 13 kleine barm-

sijzen bijschrijven. Twee vogels hebben we op basis van 

onduidelijke kleedkenmerken als barmsijs spec. geringd. 

Barmsijzen zijn prachtige vogels, reageren geweldig op ge-

luid en dat blijft leuk vangen. Op de allerlaatste dag zaten 

er plots vijf kruisbekken in het hout. We konden er uitein-

delijk maar één vangen. Wachten is eigenlijk weer op een 

echte invasie zoals in 2002 waarbij we ook onze laatste 

witbandkruisbek  gevangen hebben. De geelgorzen deden 

het slecht dit jaar. We konden maar één vogel in de lijst 

bijschrijven.  n

vervolgRingstation Westenschouwen
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In 2018 is er een broedgeval van een nachtzwaluw (Capri-

mulgus europaeus) vastgesteld in de bossen van Westen-

schouwen. Dit broedgeval is het vijfde gedocumenteerde 

broedgeval van de nachtzwaluw op Westenschouwen. 

Voorkomen
De nachtzwaluw is een broedvogel van de zandgronden 

en enkele paartjes in de duinstrook. Het broedbiotoop 

bestaat uit heidegronden met enkele bosschages, kaalslag 

in en aan de rand van naaldbossen en zandverstuivingen. 

Vanaf de jaren vijftig in de vorige eeuw is de broedpo-

pulatie in Nederland afgenomen. Vanaf de jaren negentig 

van de vorige eeuw neemt de populatie nachtzwaluw in 

Nederland weer gestaagd toe. Dit is vooral te wijten aan 

biotoopherstel zoals heideherstel en selectieve boskap. 

Momenteel wordt de broedpopulatie in Nederland ge-

schat tussen de 1.500 en 1.800 paar.

De nachtzwaluw is een echte zomergast die meestal eind 

april - begin mei in Nederland arriveert. Ze verlaten ons 

land rond half augustus tot begin september. Het over-

winteringsgebied ligt voor zover we weten in oostelijk 

Afrika (zuid-Somalië, Kenia Tanzania, Mozambique, ooste-

lijk Zambia, Zimbabwe, Malawi, Zuid-Afrika en Swaziland) 

en een klein deel in en rond Senegal/ Gambia en rond 

Nigeria.

Biotoopherstel Westenschouwen
Sinds een aantal jaar wordt er in de duinen van Westen-

schouwen biotoopherstel toegepast. Zo zijn er projecten 

om de Amerikaanse Vogelkers te bestrijden en stikstof af 

te voeren door de grond af te plaggen.  Ook zijn er aan de 

zuidwestzijde van de boswachterij diverse wiggen gekapt 

in het naaldbos, aansluitend aan de zeereep. Deze maat-

regelen hebben ertoe bijgedragen dat de wind meer vat 

kan krijgen op het zand en dat daarmee kalkhoudend zand 

vanuit de zeereep verder landinwaarts wordt verplaatst. 

Door deze herstelprojecten, wordt het biotoop steeds 

geschikter voor vogels die van kale duingebieden, en open 

plekken in het naaldbos. Zo zien we soorten als boom-

pieper (Anthus trivialis), boomleeuwerik (Lullula arborea) 

en roodborsttapuit (Saxicola rubicola) al veelvuldig als 

broedvogel.

Broedgevallen Schouwen en Walcheren
Op Westenschouwen zijn tot 1986 vier broedgevallen 

bekend. In de Avifauna van Schouwen-Duivenland (1986) 

wordt melding gemaakt van het eerste geregistreerde 

broedgeval in 1959 toen er gedurende het hele broed-

seizoen een paartje aanwezig was bij het pompstation. In 

1960 werd op de zelfde plaats een nest gevonden. Ook 

wordt er melding gemaakt van een broedgeval in 1963. 

In 1975 werd gedurende enkele weken een nachtzwaluw 

waargenomen dat zou kunnen duiden op een broedgeval. 

Recentelijk zijn er ook broedgevallen bekend van Wal-

cheren (Oranjezon) waar ook biotoopherstel heeft plaats 

gevonden en sinds 2013 wordt gebroed.

De ontdekking van een broedgeval in 2018
Op 14 juli om + 21:00 uur pakte Marcel Schildwacht 

(MS) de “bedrijfsfiets” om een vuilniszak met afval naar 

de afvalcontainer bij de vierde strandovergang te brengen. 

Deze strandovergang ligt ongeveer 850 meter ten noor-

den van de vinkenbaan.

Bij het benaderen van de afvalcontainer hoorde MS een 

snorrend geluid. Daar de “bedrijfsfiets” van matige kwa-

liteit is en nogal wat bijgeluiden te horen brengt, was de 

eerste reactie ‘wat een rare sprinkhaanzanger hoor ik 

daar’. Nog geen 25 meter verder, een bocht doorrijdend 

wordt het geluid duidelijker en gelijktijdig ziet MS  een 

nachtzwaluw op 6 meter hoogte boven een kale plek langs 

het bos vliegen. Verbouwereerd stopt MS (met dit fietsje 

duurt dat een aantal meters) en kijkt naar de snorrende 

nachtzwaluw.  Nadat hij een paar minuten heeft gekeken, 

besluit hij eerst de vuilniszak weg te gooien, immers de 

containers staat op 50 meter van de plek waar hij zich nu 

bevindt.  MS stapt weer op de fiets en ziet plotseling op 

10 meter afstand een tweede nachtzwaluw van het fiets-

pad opvliegen. De twee nachtzwaluwen vliegen rond zijn 

hoofd en maken diverse snorrende en klikkende geluiden. 

Ook wordt het kenmerkende wiekklapperen vertoond. 

MS rijdt snel door naar de vuilcontainer om vervolgens 

terug te keren naar de plaats van de nachtzwaluwen. Er 

vliegt er nog 1 rond, jagend en snorrend. Opeens vliegt 

de tweede weer op vanaf het fietspad, 15 meter vanaf de 

plaats waar MS staat. De vliegende vogel klapt regelmatig 

met zijn vleugfels en gaat plotsklaps in een kale boom zit-

ten direct naast het fietspad waar MS op dat moment 

staat. Regelmatig vliegt de vogel op en begint dan weer 

te snorren en te klapwieken. De tweede vogel is soms 

niet zichtbaar. Soms verdwijnt deze tussen een groepje 

bomen die aan de rand van de open plek staan om na en-

kele minuten weer tevoorschijn te komen. Ondertussen 

begint het echt flink te schemeren en MS besluit terug te 

keren naar de vinkenbaan waar hij zijn belevenis verteld 

Nachtzwaluw als broedvogel in Boswachterij Westenschouwen
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aan Hennie van Buren (HB) die daar aanwezig is.

Op 16 en 17 juli gaan MS en HB naar de nachtzwaluwen 

kijken. Ze treffen de twee vogels aan op dezelfde plaats als 

op zondag 14 juli.

Op woensdag 18 juli is HB naar huis vertrokken en gaat 

MS alleen naar de locatie om de nachtzwaluwen te be-

kijken. Ook die avond weer veel gesnor en geklapwiek. 

Op 19 juli komt José Schildwacht (JS) naar de vinkenbaan. 

Uiteraard krijgt zij het verhaal van de nachtzwaluwen te 

horen en JS wil dit ook wel eens zien. Tegen de schemer 

vertrekken MS en JS richting de vierde strandovergang, 

echter een 100 meter voor de plaats waar MS de nacht-

zwaluwen verwacht, hoort hij al heel duidelijk het geluid 

van een nachtzwaluw. MS en JS blijven staan en zien een 

nachtzwaluw vliegen, gevolgd door een tweede. Maar na 

vijf minuten zien zij een derde exemplaar! Deze laatste 

vogel is beduidend donkerder op de vleugels, het lijkt erop 

dat de kenmerkende witte vleugelvlekken ontbreken.

Omdat we eigenlijk iets te laat naar de locatie waren ver-

trokken, werd het al snel te donker en moeilijker om de 

vogels waar te nemen. 

bij de vogel aangekomen gaat zijn hart sneller kloppen. 

Dit is geen sperwer, nee een nachtzwaluw. Terwijl hij dat 

denkt ziet hij een rechter oog open gaan die hem rustig 

aankijkt. De vogel is vrij eenvoudig uit het net te halen 

en deze wordt meegenomen naar de ringhut om verder 

te onderzoeken en te ringen. JS wordt via de intercom 

gewaarschuwd dat er iets bijzonders is gevangen en ver-

schijnt even later in de ringhut.

In de ringhut wordt de benodigde literatuur tevoorschijn 

gehaald, want een nachtzwaluw heeft MS nog nooit eer-

der op de hand gehad. Aan de hand van de literatuur en 

het verenkleed wordt vastgesteld dat het 1e kalenderjaar 

vogel is. De veren zitten nog deels in de spoel en de witte 

vleugelvlekken ontbreken.  Naar alle waarschijnlijkheid de 

jonge vogel die we enkele dagen daarvoor op 700 meter 

van de vinkenbaan hadden zien vliegen.

Nadat de vogel is geringd worden er foto’s gemaakt waar-

na de vogel wordt losgelaten. De vogel vliegt in een rechte 

lijn naar de rand van de vinkenbaan en duikt naar de grond 

om onder een struweel van duindoorns te verdwijnen.

De zelfde avond worden er enkele mistnetten met grote 

mazen opgezet en het geluid van een nachtzwaluw afge-

draaid. Het zou toch wel erg spectaculair zijn als we vader 

of moeder nachtzwaluw ook nog konden vangen? Nadat 

het begint te schemeren wordt het geluid aangezet en 

na 10 minuten verschijnt er een nachtzwaluw. De vogel 

(het jonge dier, herkenbaar aan het ontbreken van de 

vleugelvlekken) vliegt verschillende malen rond de mist-

De vangst van een jonge nachtzwaluw
Op zondag 22 juli rond 05:15 uur wordt MS wakker en 

gaat zijn eerste ronde langs de mistnetten lopen. Op het 

eerste gezicht lijkt het een rustige ochtend te worden. Er 

hangen maar twee nachtegalen (Luscinia megarhynchos) 

en een kleine karekiet (Acrocephalus scirpaceus) in het 

mistnet. Bij de netopstelling B/C/D aangekomen ziet MS 

een grasmus (Sylvia communis) hangen en iets verderop 

in het net een grotere enigszins gevlekte vogel. Als eerste 

reactie denkt MS dat er een jonge man sperwer (Acci-

piter nisus) in het mistnet hangt. Hij versneld zijn pas en 

Westenschouwen
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netopstelling, maar wordt niet meer gevangen. Nadat de 

vangpogingen worden gestaakt, wordt het geluid van een 

andere nachtzwaluw gehoord, nu op 250 meter ten zui-

den van de vinkenbaan. Ook op maandag 29 juli wordt ten 

zuiden van de vinkenbaan het geluid van de nachtzwaluw 

nog waargenomen, waarna het vervolgens stil wordt en er 

geen waarnemingen van de nachtzwaluwen meer worden 

gedaan.

Met de bovenstaande waarnemingen en het vangen van 

een 1e kalenderjaar nachtzwaluw, is een geslaagd broed-

geval in de duinen van Westenschouwen bewezen.

Ringgegevens en terugmeldingen
De vogel is geringd op 22 juli 2018 en om 06:00 uur los-

gelaten.

Ringnummer L.3289**

Biometrie

Vleugel: 180 mm, gewicht 64.7 gram, tarsus 2.0 cm,

vet Busse 0, groeicode 1.

In Nederland zijn 838 nachtzwaluwen geringd. Er zijn 122 

terugmeldingen verricht.

Terugmeldingen zijn bekend uit Noorwegen (1), Duitsland 

(1), België (3), Frankrijk (2) en Tunesië (1).  n

Waarnemingen Westenschouwen
Gedurende onze aanwezigheid op de vinkenbaan Westen-

schouwen worden er buiten de vangsten, ook waarne-

mingen verricht van aanwezige vogels, vlinders en andere 

diersoorten. Deze worden opgetekend in het logboek. 

Daarbij moet worden opgemerkt dat de waarnemingen 

een indicatie is van datgene dat daadwerkelijk aanwezig is 

of voorbijvliegt, daar onze prioriteit ligt bij het vangen en 

ringen van vogels. In het onderstaand overzicht wordt een 

indicatie gegeven uit ons logboek.

1e helft 2018
Gedurende januari tot en met half juli is de vinkenbaan 

niet in bedrijf. In een enkele uitzondering is de vinkenbaan 

dan bezet, vooral in een weekend om enkele klusjes te 

verrichten. Meestal worden er dan enkele mistnetten ge-

plaatst om nog wat plaatselijke vogels te vangen.

Op 31 april vloog er een zwarte wouw naar het zuiden. 

Ook werd er een groep van 100+ overvliegende brand-

ganzen waargenomen. Op 1 april vlogen een tiental gras-

piepers naar het noorden. Op 18 april werden 2 raven 

waargenomen die naar het zuiden vlogen. Er werden 

zingende braamsluipers (3), fitissen (4), zwartkoppen (6) 

en een nachtegaal gehoord. Een draaihals was kortston-

dig aanwezig en 4 boerenzwaluwen vlogen naar noord. 

Op de baan waren drie damherten aanwezig. Op 19 april 

werden 2 kruisbekken, 2 boerenzwaluwen, en roepende 

regenwulp en koekoek waargenomen. Op 20 april waren 

4 bergeenden aanwezig ten noorden van de vinkenbaan. 

Ook vloog er een duinpieper over. 

Het vangseizoen
Het vangseizoen start, afhankelijk van de beschikbare 

menskracht voor een doorlopende bezetting, doorgaans 

half juli. 

Juli
Op 12 juli werden de luiken voor de ramen verwijderd als 

opstart van het seizoen. Een damhert stond naast de ring-

hut te grazen. Op de baan waren 2 roodborsttapuiten hun 

maaltijd aan het verzamelen. Op 14 juli werd 750 meter 

ten noorden van de vinkenbaan een baltsende nachtzwa-

luw ontdekt (zie pag. 25). Op 15 juli werd een gierzwaluw 

gezien en de kneutjes vlogen heen en weer boven de baan. 

Op 18 juli vloog een laatvlieger (vleermuis) boven de baan. 

Een gekraagde roodstaart was kortstondig aanwezig. Op 

19 juli werden 15 gierzwaluwen, 10 boerenzwaluwen, 15 

keuen 6 roodborsttapuiten (waaronder enkele jonge vo-

gels) en een kruisbek waargenomen.

Op 22 juli vloog er een slechtvalk over de zeereep. Er 

zaten minimaal 5 paardenbijters (libellensoort) en 2 grote 

keizerlibellen op de baan. Op 24 juli werd een huisspits-

muis, een dwergvleermuis, een egel, een ree en 2 damher-

ten waargenomen. Ten noorden van de vinkenbaan werd 

een snorrende nachtzwaluw opgemerkt. Op 25 juli vloog 

er een witgat en 3 kieviten over.  Op 26 juli foerageerde er 

een groep van 125 gierzwaluwen en 40 boerenzwaluwen 

rond de vinkenbaan. Op 28 juli vloog er in de avondsche-

mer een ransuil over.  Op 30 juli vloog er boven de baan 

een vleermuis. Er werden 10 overvliegende boompiepers 

waargenomen.  In juli werden diverse dagen boomkikkers 

waargenomen die in de waterpomp verkoeling kwamen 

zoeken.

Augustus
Op 1 augustus werd een ree en 2 damherten in het duin 

ten noorden van de vinkenbaan waargenomen. Op 2 au-

gustus foerageerde er een groep van ruim 75 huismussen 

tussen de vinkenbaan en de zeereep. Op 3 augustus vloog 

er een ransuil vanaf de zeereep naar het naaldbos.  Rond 

de vinkenbaan zat een halve dag een zwarte roodstaart. 

Westenschouwen vervolg
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Op 18 augustus vloog er een groepje van 5 boompiepers 

en 2 witte kwikstaarten over.  Op 21 augustus vlogen en-

kele gele kwikstaarten, 3 boompiepers over. Ook zaten 

er weer wat huismussen in het duin en waren er twee 

draaihalzen rond de baan aanwezig. Op 22 augustus werd 

een paartje havik waargenomen.  Op 28 augustus werden 

diverse boompiepers en gele kwikstaarten waargenomen. 

Rond 10:30 uur zat er kortstondig een ortolaan in het 

hout. Op 31 augustus was er een goede dagtrek met veel 

boompiepers diverse gele kwikstaarten, boerenzwaluw 

en huiszwaluw in de lucht. Een waterral liep onder een 

mistnet door.

September
Op 1 september vloog er een juveniele wespendief over. 

Op 2 augustus waren er ruim 100 huiszwaluwen en 50+ 

huismussen rond de vinkenbaan aan het foerageren. Op 3 

september vloog er een boomvalk over.  Op 5 september 

foerageerde er een dwergvleermuis boven de baan. Op 6 

september vlogen twee wespendieven en een boomvalk 

naar het zuiden. Op 8 september jaagden er een torenvalk 

en twee sperwers rond de baan. Op 13 september werden 

er 1 boomvalk, 3 wespendieven, 18 aalscholvers, 4 grote 

gele kwikstaarten, 3 groenlingen en een tapuit waarge-

nomen. Op 14 september werden 15 graspiepers en een 

vrouw bruine kiekendief gezien. Op 16 september werd 

een sperwer, 6 grote kwikstaarten een witte kwikstaart 

en een niet geïdentificeerde gors waargenomen. Op 17 

september werden de eerste groepjes vink waargenomen. 

Ook werden er een bruine kiekendief, sperwer en eerste 

sijsjes gezien. Op 24 september vlogen er groepjes sijsjes 

en 5 huiszwaluwen over.  Op 25 september vlogen er nar 

schatting 40 sijsjes, 50 vinken, 50 graspiepers, 100 zanglijs-

ters, de 1e koperwiek, 2 boomleeuweriken en een man 

havik over. Op 27 september werden 150 graspiepers, 35 

grote gele kwikstaarten, een witte kwikstaart en een blad-

koning waargenomen. Op 28 september werd er weer 

een bladkoning opgemerkt. Ook vloog er een niet geïden-

tificeerde pieper over. Op 29 september vlogen er in de 

ochtendschemering 3 boerenzwaluwen boven de zeereep.

Oktober
Op 3 oktober verbleven er 12 groenlingen in de rozen-

bottels rond de vinkenbaan. Op 2 oktober werden een 

man havik, 2 boomvalken, 3 buizerds, 4 sperwers 250 vink/

kepen, 20 kneuen, 15 groenlingen, 500 graspiepers en een 

boomleeuwerik waargenomen. Op 5 oktober werden 

ruim 1.500 graspiepers, een boomleeuwerik, 500 vink/

kepen en 6 sperwers geteld. Op 7 oktober werden naar 

schatting 3.000 zanglijsters, 500 koperwieken, 200 krams-

vogels, 5 beflijsters, 300 vinken en 150 sijsjes waargeno-

men. Op 8 oktober vloog er in de ochtendschemering 

een ransuil over de baan. In de loop van de dag werd 

er een appelvink opgemerkt. In de avondschemering van 

10 oktober vloog er een houtsnip over. Op 11 oktober 

werden er naar schatting 1.500 vinken/kepen, 100 sijsjes, 

750 zanglijsters, 150 merels, 100 graspiepers, 10 grote 

gele kwikstaarten, 10 groenlingen, 18 blauwe reigers en 

5 grote zilverreigers waargenomen. 12 oktober was een 

goede trekdag met ruim 1.500 vinken/ kepen, 10.000 zang-

lijsters, 1.000 merels, 100 koperwieken en 5 grote gele 

kwikstaarten. Op 13 oktober werden naar schatting 3.500 

zanglijsters, 2.500 vinken/kepen, 10 sperwers, meer dan 

10 grote gele kwikstaarten, 200 graspiepers, meer dan 10 

boomleeuweriken, 45 holenduiven waargenomen. Op de 

baan verbleef een bladkoning. Op 14 oktober vloog een 

groep van 18 blauwe reigers over. Ook waren er grote 

groepen aalscholvers in de lucht. Op 15 oktober werd 

een groep van + 20 grote zilverreigers waargenomen. Op 

16 oktober werd er een roepende bladkoning op de vin-

kenbaan opgemerkt. Op 19 oktober was het een mooie 

trekdag met ruim 25.000 zanglijsters, 5.000 koperwieken, 

5.000 merels, 1.000 vinken/kepen, een vrouwtje blauwe- 

en bruine kiekendief en meer dan 10 sperwers. Op 20 

oktober werden er 4 blauwe kiekendieven, 1 sperwer, 3 

buizerds en 10.000 vinken/ kepen waargenomen. Op 21 

oktober werd een man havik, 5 sperwers, 2 grote lijsters 

en 1.000 spreeuwen gezien.  Op 24 oktober werden de 

eerste 2 damherten weer achter het verre net waargeno-

men.  Op 25 oktober werden een man havik, een vrouw 

vervolg
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1. Vink 22.471 De vangsten blijven achter de afgelopen jaren

2. Graspieper 18.088 Heeft nog steeds een ruime marge

3. Goudhaan 13.890 Dit jaar toch nog op plaats drie! Zwartkop komt eraan

4. Zwartkop 13.811 Blijft dit jaar staan.  Volgend jaar door naar plaats 3!

5. Roodborst 12.782 Stijgt in 2018 twee plaatsen

6. Fitis 12.488 Daalt weer één plaats

7. Spreeuw 12.292 Daalt weer één plaats

8. Pimpelmees   9.391 Staat vast als een huis

9. Boerenzwaluw 9.205 Daalt één plaatsje

10. Merel       8.145 Voorlopig in de middenmoot

11. Tjiftjaf        7.830 Over twee jaar stuivertje wisselen met merel?

12. Koolmees   7.182 Blijft ondanks een slecht mezenjaar op 12

13. Kleine Karekiet   6.781 Een plaatsje gestegen en volgend jaar de Koolmees inhalen

14. Heggenmus   6.716 Toch een plaatsje gedaald

15. Keep   5.806 De zanglijster zal hem in 2019 inhalen

16. Zanglijster   5.738 Gaat in 2019 de keep inlopen

17. Koperwiek    4.951  Zal nog wel even op 17 blijven staan

18. Ringmus   4.183 Zal zeker zakken

19. Sijs   4.110 Nog steeds wachten op een goed sijzenjaar

20. Kneu   3.805 De winterkoning  komt er aan

Runners up  

Winterkoning    3.771    binnen 1 jaar in de Top 20

Visdief    3.661

Groenling 3.595

blauwe kiekendief en ruim 1.500 kramsvogels geteld. Op 

27 oktober werd de eerste oeverpieper waargenomen. 

Er vliegen nog steeds diverse tandems van heidelibellen 

boven de vijver.  Op 28 oktober werden ruim 450 sijsjes, 

1.500 vinken, 500 kepen, 10 boomleeuweriken, 250 kau-

wen, 17 buizerds, 4 sperwers, 1 bruine kiekendief over-

vliegend en een grote lijster in het hout waargenomen. 

Op 29 oktober was er een mooie roofvogeltrek met ruim 

25 buizerds, 6 sperwers, 1 ongeïdentificeerde kiekendief 

en 2 rode wouwen.

November
Op 1 november vlogen er eerst 1 en vervolgens 5 rode 

wouwen over de vinkenbaan. Op 3 november werden er 

1.000 spreeuwen, 250 houtduiven en 750 vinken/ kepen 

geteld.  Op 4 november vloog er nog een boerenzwaluw 

over de zeereep. Op 8 november cirkelde er een ruigpoot-

buizerd boven de vinkenbaan. Op 9 november werden er 

1.000 vinken/ kepen, 3 boomleeuweriken, 20 barmsijzen 

en 25 sijsjes gezien. Op 11 november werden er een man 

blauwe kiekendief en wat groepjes koperwieken waarge-

nomen. Op 14 november werden er 1.000 vinken geteld 

en ongeveer 50 barmsijzen.  Op 12 november werden 

er 2 oeverpiepers kortstondig op de vinkenbaan waarge-

nomen. Er kwamen meerdere groepjes met barmsijsjes 

over tot een schatting van 100+. Op 17 oktober werd de 

vinkenbaan afgebouwd en afgesloten. Tijdens de ze laatste 

dag werden 3 blauwe kiekendieven, 2.500 vinken/ kepen, 

50 barmsijzen gezien. Tevens zaten er twee kneuen en vier 

kruisbekken in het hout. n

Westenschouwen
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Westenschouwen, vangsten 2018

30

Hennie van Buren in actie bij het vijvernet

SOORT TOTAAL

Sperwer 2

Waterral 51

Waterhoen 14

Bokje 1

Houtsnip 1

Zilvermeeuw 7

Nachtzwaluw 1

Draaihals 1

Veldleeuwerik 10

Boerenzwaluw 1

Huiszwaluw 57

Boompieper 25

Graspieper 214

Grote gele kwikstaart 153

witte kwikstaart 5

Winterkoning 60

Heggenmus 243

Roodborst 638

Nachtegaal 109

Blauwborst 1

Gekraagde roodstaart 23

Paapje 4

Roodborsttapuit 25

Merel 347

Kramsvogel 13

Zanglijster 6

Zanglijster oostelijk 80

Zanglijster westelijk 201

Koperwiek 76

Cetti's zanger 7

Sprinkhaanzanger 110

Rietzanger 21

Bosrietzanger 37

Kleine Karekiet 352

Spotvogel 7

Sperwergrasmus 2

Braamsluiper 60

Grasmus 157

Tuinfluiter 226

Zwartkop 1.156

Bladkoning 8

Fluiter 1

Tjiftjaf 235

Siberische tjiftjaf 1

Fitis 180

Goudhaan 961

Vuurgoudhaan 179

Grauwe vliegenvanger 3

Bonte vliegenvanger 20

Staartmees 62

Zwarte mees 5

Pimpelmees 83

Koolmees 163

Boomkruiper 14

Gaai 1

Spreeuw 73

Huismus 83

Vink 244

Keep 36

Groenling 14

Sijs 3

Kneu 44

Barmsijs 2

Grote barmsijs 88

Kleine barmsijs 13

Kruisbek 1

Goudvink 15

Geelgors 1

Ortolaan 1

Rietgors 2

Totaal 7.040
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Al onze ringgegevens worden ingevoerd en digitaal opge-

slagen in een database. De database van het Vogeltrekstati-

on, waar wij onze ringgegevens in opslaan heet GRIEL. De 

ringgegevens van 1911 tot en met 1990 zijn nog niet alle-

maal digitaal beschikbaar en staan deels op handgeschre-

ven ringlijsten. Vanaf 1991 zit alles in de computer, ruim 10 

miljoen records (september 2015). De jaarlijkse aanwas 

is ongeveer 285.000. Terugmeldingen zijn gegevens over 

geringde vogels die zijn teruggevonden of gevangen. Alle 

vindgegevens vanaf 1911, inclusief de bijbehorende ring-

gegevens, zitten in de computer, circa 1.6 miljoen records 

(september 2015), jaarlijkse aanwas ongeveer 60.000. Het 

kan zomaar gebeuren dat er fouten gemaakt worden met 

het invoeren van biometerische gegevens. Door hand-

matig ingevoerde lijsten te controleren zijn deze fouten 

doorgaans te corrigeren. Tegenwoordig komen ringen van 

vogels met enige regelmaat boven de grond door mensen 

die zoeken met metaaldetectors. Dit zijn ringen, door-

gaans wat ouder van leeftijd en waarbij dan ook  geen 

restant van een vogel meer gevonden is.  Dode vogels van 

enkele dagen of weken oud, worden met enige regelmaat 

ook gemeld, veelal door een publieke melder, als een to-

taal ander soort. Het ontbreken van kennis maar ook dat 

de vogel in slechte staat gevonden wordt is daarvan een 

oorzaak. Hieronder hebben we  de meest tot de verbeel-

ding sprekende terugmeldingen genoteerd.

Krimpenerwaard en omgeving
Grutto, geringd als pull op 30 april 2009 aan de Tiend-

weg-West Lekkerkerk. Alleen de ring werd teruggevon-

den en wel op 8 oktober 2018 in omgeving van Leende. 

Afstand 84 kilometer. Hoe lang de vogel daar al lag is niet 

duidelijk.

Kievit, deze vogel werd op 9 mei 1994 geringd als pull 

aan de Tiendweg West te Lekkerkerk. Nu na bijna 24 jaar 

krijgen we een terugmelding van de ring, gedateerd op 

goudvink man

25-4-2018, die in de Haagse Duinwaterleiding gebied ge-

vonden is. De publieke melder vermeld een duif, maar de 

vogel was zeer waarschijnlijk al een hele poos dood.  De 

afstand bedraagt 35 kilometer.

Waterhoen, geringd 12 juni 2016 in polder beneden 

Haastrecht. De vogel werd levend terug gevangen en 

daarna weer losgelaten op 30 juni 2018 op dezelfde loca-

tie waar hij gevangen werd. 

Torenvalk, geringd op 19 juni 2018 als nestjong in Ou-

derkerk aan den IJssel. De vogel werd op 14 december 

terug gemeld door een publieke melder vanuit Stolwijk. 

Dat is op 10 km van de nestlocatie.  De vogel is dood 

gevonden. Hij was al meerdere dagen dood en werd inge-

voerd als slechtvalk. 

Torenvalk, geringd op 22 juni 2018 als nestjong in Ab-

coude en op 30 juni 2018 dood gevonden langs de Tiend-

weg Oost nabij Ouderkerk aan den IJssel. Een afstand van 

40 km. De vogel was niet meer dan 8 dagen uitgevlogen.

Torenvalk,werd op 22 juni 2015 geringd als nestjong in 

een kast aan de Tiendweg Oost in Ouderkerk aan den IJs-

sel. De vogel werd op 26 mei 2018 dood gevonden in een 

nestkast in Kockengen. Dat is op een afstand van 30 km. 

De vogel is nog geen 3 jaar oud geworden.

Ooievaar, de ooievaar die als pullus op 19 juni 1994 

door Leen en Ton van Ree geringd werd leeft nog steeds. 

De ring van de vogel werd op 8 april 2018 afgelezen in 

een weiland nabij Glienke, Duitsland. Dat is op een afstand 

van 601 kilometer. Hij is nu bijna 24 jaar oud. 

Kerkuil, werd als nestjong geringd aan de Bovenkerkse-

weg in Stolwijk op 12 juli 2018. De vogel werd op 24 

december dood gevonden als verkeersslachtoffer in de 

waterhoen 1kj.
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buurt van Kruiningen. Dat is hemelsbreeed 78 km. De 

jonge vogel is ruim 5 maanden oud geworden.

Kerkuil, geringd op 27 november 2017 in Gouderak als 

pullus. De vogel werd teruggemeld uit Berkenwoude als 

draadslachtoffer op 22 maart 2018. Op een afstand van 

een paar kilometer. Het eerste jaar niet overleefd.

Kerkuil, geringd op 26 juli 2017 als adult in een nestkast 

aan het Westeinde te Berkenwoude. De vogel werd 14 

maart 2018 levend gecontroleerd in dezelfde nestkast.

Kerkuil, deze vogel werd geringd op 16 juni 2017 als 

nestjong in een kast aan de Koolwijkseweg Stolwijk. De 

terugmelding kwam op 9 februari 2018 uit Anna Paulowna 

waar de vogel tegen een trein is gevlogen. Harstikke dood. 

De afstand van de ringplaats was 100 kilometer. 

Steenuil, als nestjong geringd op 7 juni 2017 aan de Pro-

vincialeweg West, Haastecht. De vogel werd broedend 

gecontroleerd in een nestkast in Krimpen aan de Lek op 

15 mei 2018. Dat is op een afstand van ongeveer 18 km 

hemelsbreed.

Steenuil, Een steenuil die als adult geringd werd op 29 

mei 2015 aan de Westvlisterdijk in Vlist werd op 7 febru-

ari 2018 gecontroleerd in de nestkast. Ze is niet tot broe-

den gekomen omdat het mannetje haar ontvallen is en 

geen nieuwe partner heeft kunnen vinden.

Bosuil, Deze uil werd op 28 april 2004 geringd als nest-

jong in Ouderkerk aan den IJssel. De vogel werd afgelopen 

jaar,  23 juni 2018, terug gemeld uit Nieuwerkerk aan den 

IJssel. De vogel werd daar dood gevonden, na 14 jaar, een 

maand en 26 dagen op een afstand van 1, 2 kilometer di-

rect aan de overkant van de Hollandse IJssel.

HB&DG Haastrecht                                                                                                                           
Kleine karekiet, geringd op 20 augustus 2017 als 1 kj en 

werd op 3 juni 2018 als  > 1 kj terug gevangen in Naarden 

als broedvogel. Dat is een afstand van 45 Kilometer. Kleine karekiet, geringd op 6 september 2015 

werd op 1 augustus terug gevangen  ter contro-

le in Koorbeel-Lo, Belgie. Dat is 128 kilometer.                                                                                              

Rietzanger, die geringd werd op 29 juli 2017 werd 

op 10 augustus gecontroleerd nabij Aquitaine, Frank-

rijk. Dat is een afstand van 848 kilometer in 12 dagen.                                                             

Rietzanger, geringd op 10 augustus 2017 werd op 20 

augustus 2017 terug gevangen in St Joachim, Frankrijk. De 

afstand van 719 kilometer werd in 10 dagen geslecht.

Rietzanger, geringd op 10 augustus 2017 werd op 

21 augustus 2017 terug gevangen in Pays de La Loi-

re, Frankrijk. De afstand bedroeg 721  kilometer                                                                            

Rietzanger, gevangen op 8 juli 2018 in het Doove Gat 

als 1 kj. De vogel werd gecontroleerd op 2 augustus in rietzangers

een Zweedse grote gele kwikstaart

en meer buitenlandse ringen
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Adrie Joosse ringt een merel

Pays de La Loire, Frankrijk. 25 dagen over een afstand van 

717 kilometer.

Rietzanger, met een Stavanger ring werd op 21 augustus 

2018 gevangen in het Doove Gat. Het wachten is op een 

melding vanuit Noorwegen.

Rietzanger, geringd op 4 augustus 2017 werd een week-

je later, op 11 augustus 2017 al weer teruggemeld vanuit 

Haute- Normandie, Frankrijk.

Een afstand van 425 kilometer.

Rietgors, geringd op 24 augustus 2017 en werd in Jon-

kershove, Belgie gecontroleerd op 15 oktober 2017. Een 

afstand van 173 kilometer

Tjiftjaf, geringd op 19 juli 2014 in het Doove Gat als een 

vogel  die  ouder was  dan 1kj.  Op 2 juli 2018 werd deze 

vogel daar weer gecontroleerd.  Bijna 4 jaar later. 

CES Gouderak
Zwartkop, geringd als 1kj man in de Stolwijkse Boezem, 

Gouderak werd na 3 maanden en 6 dagen en dat is 15 

september gecontroleerd in Araba, Spanje.

Dat is zuidwestelijk van Bilbao op een afstand van 1150 

kilometer. 

Zwartkop, geringd op 30 april 2015 als man 2 kj.  Deze vogel  

werd deze zomer op 24 juni 2018 daar weer gecontroleerd.                                                                                                                                   

Tjiftjaf, geringd op 1 oktober 2015 in Sint-Amans 

in Belgie  en door ons gecontroleerd op 20 mei 2018 

als >1kj. man. De afstand bedraagt 107 kilometer.                                                                                                         

Tjiftjaf, geringd op 29 juni 2014 in de Stolwijkse Boe-

zem als 1kj en teruggevangen op 3 mei 2018 op dezelfde 

locatie.

Net als de vorige terugmelding een vaste broedvogel.                                                   

Kleine Karekiet, werd geringd op 29 juni 2014. Het 

bleek een vrouwtje die gezien de broedvlek op de eieren 

zat. De vogel werd 9 juni 2018 terug gevangen en gecon-

troleerd.

Kleine Karekiet, geringd op 22 september 2016 in Glab-

beek, België als > 1 kj. De vogel werd gecontroleerd op 

15 april in Gouderak.  Na ruim anderhalf jaar. De afstand 

is 122 kilometer.

Westenschouwen
Sprinkhaanzanger, geringd op 7 augustus 2018 in 

Farsund, Noorwegen. De vogel werd op 22 augus-

tus gecontroleerd op de Kop van Schouwen. Er zat 15 

dagen tussen en de afstand bedroeg 740 kilometer.                                                                                                                                       

Staartmees, deze vogel werd geringd op 29 september 

2018. De vogel zat in een groepje soortgenoten, zoals dat 

wel vaker gebeurd bij staartmezen. Er werden op die dag 

meerdere staartmezen voorzien van een ring. Op 31 ok-

tober 2018 werd de vogel gecontroleerd in Westkapelle. 

De afstand is 52 kilometer. Leuk was het dat er in totaal 

drie vogels gecontroleerd werden met een ring van 29 

september. Sociale beestjes die gezamenlijk op pad gaan.

Waterral, geringd op 9 oktober 2015 als volwas-

sen man. De vogel werd terug gemeld op 11 okto-

ber 2018 in Nord-Pas de Calais, Frankrijk. Een afstand 

van 107 kilometer. Drie jaar nadat hij een ring kreeg.                                                                                                                                           

Kleine Karekiet, geringd op 8 augustus 2017 als 1 kj in 

Donges, Pays de La Loire, Frankrijk tijdens de najaarstrek 

naar het zuiden. De vogel werd gecontroleerd op 27 juli 

2018 op Westenschouwen. Een klein jaar later. De afstand 

is 639 kilometer van de ringplaats.                                                              

Kleine Karekiet, geringd op 29 augustus 2018 als 

1 kj op Schouwen. Deze vogel werd gecontroleerd 

in Donges, Pays de la Loire. Op exact dezelfde plaats 

als de eerder gemelde kleine Karekiet. De trekroute 

van kleine karekieten wordt hier mooi duidelijk ge-

maakt. Deze vogel deed er drie dagen over.  De ring-

plaats ligt aan de monding van de Loire nabij Nantes.                                                                                             

Kleine Karekiet, geringd op 2 september 2018 in Veste-

rig, Jutland, Denemarken. De vogel deed er 15 dagen over, 

18 september 2018,  om gecontroleerd te kunnen wor-

den op Westenschouwen. Een afstand van 632 kilometer.                                                                                                                             

Kleine Karekiet, geringd op 6 augustus 2018 en één dag 
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kleine karekiet, 715 stuks in 2018

later gecontroleerd door een collega ringer in Veurne Bel-

gië. De afstand van 99 kilometer. Had er zin in!

Zwartkop, werd geringd als man, 1kj op 18 september 

2017 in March, Nord-Pas de Calais en bijna een jaar later, 

op 19 september 2018  gecontroleerd op Schouwen. De 

afstand is 278 kilometer.

Kneu, geringd op 23 april 2018 als 2 kj vrouw in Oost-

duinkerke, België. De vogel werd gecontroleerd op 17 

juli 2018 op Westenschouwen. De afstand 93 kilometer.                                           

Vuurgoudhaan, geringd op 15 februari 2017 in Knok-

ke-Heist, België. Op 7 oktober 2017 werd deze vo-

gel gecontroleerd op ringstation Westenschouwen.                                                                                  

Keep, geringd als man > 1 kj op 29 oktober 2017 

op de druip in Westenschouwen. De vogel werd te-

rug gemeld op 25 maart 2018 uit West Dryton, En-

geland. Westelijk van London. Afstand 288 kilometer.                                                                                                                                       

Koolmees, gevangen en geringd op 25 oktober 2013 op 

Westenschouwen. De vogel werd na 5 jaar en één week 

op 2 november 2018 weer terug gevangen en gecontro-

leerd.

Koolmees, op 13 november 2018 geringd op Westen-

schouwen en op 7 april 2018 gecontroleerd op ringstati-

on Castricum. De afstand en dikke 115 kilometer noord-

waarts.

Goudhaan, geringd op 17 november 2017 in Zand-

voort. De vogel werd op 1ste paasdag,  1 april 2018 

gecontroleerd als > 1kj vrouw. Afstand 93 kilometer.                                                                                      

Merel,  geringd op 24 september 2016 als 1kj man in Spie-

keroog, Duitsland. Op 7 november 2017 werd deze vogel 

uit het hijsnet gehaald op Westenschouwen en gecontro-

leerd. Een jaartje ouder. De afstand bedraagt 357 kilome-

ter van de ringplek. Tussen de vangst en terugvangstdata 

liggen waarschijnlijk nog heel wat speculatieve kilometers.                                                                        

Roodborst, gevangen als 1 kj op 29 september in Skogs-

fjordveien in Noorwegen en terug gevangen op 8 novem-

ber 2018 op Westenschouwen. De afstand die de vogel 

afgelegd heeft is 748 kilometer in 1 maand en 22 dagen.                                                                                                                                           

Merel, deze merel werd als 1 kj man geringd in Nevluug-

ham, Noorwegen. Op 20 oktober 2018 werd deze vogel 

door ons op de Kop van Schouwen gecontroleerd als 

vrouw  > 1kj. De afstand bedroeg 899 kiolmeter. Er zat 

ruim een jaar tussen vangst en terugvangst.

Grote gele kwikstaart, geringd als nestjong op 4 mei 

2018 in Boxhecke, Meckelenburg, Duitsland. Na 4 maan-

den en 21 dagen, 25 september 2018, werd het 1kj man-

netje ggk terug gevangen bij ons op het vijvernet. De af-

stand bedraagt 462 kilometer. De richting is wat vreemd, 

namelijk in noordwestelijke richting vliegen. Overwinte-

ren in Engeland?

Nachtegaal, geringd op 15 augustus 2018 als 1 kj op de 

Kop van Schouwen. De vogel werd gecontroleerd op 2 

september 2018 nabij Saint-seurin-d’Uzet, Frankrijk. Dat 

ligt 60 km boven Bordeaux. 

De afstand is  763 kilometer. n

bokje

putter
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CODE SOORT AANTAL CODE SOORT AANTAL

1790 Smient 1 12200 Cetti's zanger 18

1840 Wintertaling 29 12360 Sprinkhaanzanger 111

2690 Sperwer 5 12380 Snor 11

3040 Torenvalk 4 12430 Rietzanger 309

4070 Waterral 51 12500 Bosrietzanger 115

4240 Waterhoen 18 12510 Kleine Karekiet 715

4500 Scholekster 7 12590 Spotvogel 20

4930 Kievit 10 12730 Sperwergrasmus 2

5180 Bokje 1 12740 Braamsluiper 60

5290 Houtsnip 1 12750 Grasmus 162

5320 Grutto 2 12760 Tuinfluiter 241

5410 Wulp 2 12770 Zwartkop 1.239

5460 Tureluur 2 13000 Bladkoning 8

5530 Witgat 2 13080 Fluiter 1

5560 Oeverloper 1 13110 Tjiftjaf 320

5920 Zilvermeeuw 7 13113 Siberische tjiftjaf 1

6840 Turkse tortel 12 13120 Fitis 212

7350 Kerkuil 25 13140 Goudhaan 961

7570 Steenuil 21 13150 Vuurgoudhaan 179

7610 Bosuil 2 13350 Grauwe vliegenvanger 3

7780 Nachtzwaluw 1 13490 Bonte vliegenvanger 20

7950 Gierzwaluw 1 14370 Staartmees 70

8310 IJsvogel 2 14610 Zwarte mees 5

8480 Draaihals 1 14620 Pimpelmees 122

8560 Groene specht 1 14640 Koolmees 262

9760 Veldleeuwerik 10 14870 Boomkruiper 15

9920 Boerenzwaluw 1 15390 Gaai 3

10010 Huiszwaluw 57 15490 Ekster 1

10090 Boompieper 26 15600 Kauw 3

10110 Graspieper 214 15820 Spreeuw 74

10170 Gele kwikstaart spec. 7 15910 Huismus 108

10190 Grote gele kwikstaart 153 15980 Ringmus 17

10200 witte kwikstaart spec. 5 16360 Vink 253

10660 Winterkoning 114 16380 Keep 36

10840 Heggenmus 271 16490 Groenling 23

10990 Roodborst 671 16530 Putter 6

11040 Nachtegaal 109 16540 Sijs 3

11060 Blauwborst 13 16600 Kneu 44

11220 Gekraagde roodstaart 23 16630 barmsijs spec. 2

11370 Paapje 6 16631 Grote barmsijs 96

11390 Roodborsttapuit 25 16634 Kleine barmsijs 13

11870 Merel 359 16660 Kruisbek 1

11980 Kramsvogel 13 17100 Goudvink 15

12000 Zanglijster 6 18570 Geelgors 1

12001 Zanglijster oostelijk 83 18660 Ortolaan 1

12002 Zanglijster westelijk 202 18770 Rietgors 23

12010 Koperwiek 76 Totaal 8.558
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Onderzoek naar fairy-wrens in Australië 
Mistnetten in Australië is niet hetzelfde als mistnetten in 

Nederland. Althans, niet als je fairy-wrens wilt vangen. Dat 

heb ik de afgelopen twee jaar ervaren tijdens veldwerk 

voor het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-

KNAW) en The Australian National University aan red-

winged fairy-wrens (Malurus elegans) in de Eucalyptus-

bossen van zuidwest West Australië. Hier volgt een korte 

impressie.

Behalve dat fairy-wrens prachtige vogels zijn om te zien, 

vertonen ze ook heel interessant gedrag. Het zijn namelijk 

coöperatieve broeders wat inhoudt dat ouders hulp krij-

gen van eerder geboren nageslacht bij het grootbrengen 

van de nieuwe generatie. Zowel mannelijk als vrouwelijk 

nageslacht blijft ten minste één jaar in het ouderlijk terri-

torium wonen, waarna vooral de vrouwtjes op zoek gaan 

naar een ander territorium. Dit gedrag roept allerlei eco-

logische vraagstukken op, want, waarom zou je een ander 

helpen als je ook je eigen nageslacht kunt produceren? En, 

zijn ouders eigenlijk wel blij met al die thuiswonende kin-

deren of levert het hen ook kosten op? Om antwoorden 

te vinden op dit soort vragen is het van belang om de bur-

gerlijke stand over een lange tijdreeks bij te houden. Dit 

kan goed door het aanbrengen van kleurringen, en vervol-

gens elk jaar opnieuw te monitoren wie welk territorium 

bewoond. Wie zijn een stelletje? Wie heeft zich bij een 

ander groepje aangesloten? Wie zijn er mogelijk dood? 

En wie vullen deze vacante posities weer op? Red-winged 

fairy-wrens leven in relatief kleine territoria met tot wel 7 

helpers van beide geslachten. In ons studiegebied (95 hec-

tare Eucalyptusbos) zijn zo’n 65 territoria aanwezig welke 

allemaal meerdere keren per seizoen worden bezocht om 

duidelijk te krijgen welke vogels het territorium bewonen 

(aflezen van kleurringen) en om het broedseizoen van 

nestbouw tot uitvliegen te volgen.

De makkelijkste manier om een fairy-wren te ringen is 

in de kuikenfase, maar hier komt wel weer een andere 

vaardigheid bij kijken, namelijk het vinden van een nest. 

Deze wordt laag bij de grond gebouwd, vaak in grasach-

tige vegetatie of in een laag struikje. Nesten worden vaak 

gepredeerd, met name door slangen, waardoor er tot wel 

drie broedpogingen per seizoen gedaan worden. Het lukt 

niet altijd om een nest op tijd te vinden en de kuikens te 

ringen waardoor we sommige juveniele vogels met mist-

netten moeten vangen. De netten worden op een strate-

gische plek in het territorium geplaatst. Fairy-wrens leven 

in de ondergroei van het bos en om te voorkomen dat 

ze onder het net doorkruipen wordt het net met een 

haring in de grond geprikt. Omdat het net anders vol met 

plantmateriaal komt te zitten worden er eerst netbaantjes 

ontdaan van varens en takken. Vervolgens kunnen de vo-

gels met geluid naar de netten worden gelokt, maar soms 

lukt het ook om een heel groepje het net in te drijven. 

Hierbij is het oppassen geblazen, want er kunnen ook 

kangoeroes door het net walsen of er kan een slang in 

de onderste baan vast komen te zitten. We hebben maar 

relatief weinig bijvangsten. De meest algemeen gevan-

gen soorten zijn white-browed scrubwren, New Holland 

honeyeater, white-naped honeyeater, inland thornbill en 

white-breasted robin. In het slechtste geval vliegt er een 

western rosella het net in. Dit is niet zo’n pretje, want 

deze parkietensoort bijt hard! n

Ringavontuur in Australië
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Western rosella’s 

zitten vaak hoog in 

de bomen van het 

bos, maar komen 

graag naar beneden 

om zaden te eten. 

Hierbij vliegen ze 

nog wel eens in onze

mistnetten. 

Geen pretje voor 

ons, want ze bijten 

adulte man red-

winged fairy-wren. 

Vogels krijgen naast 

een metalen ring 

drie kleurringen 

waardoor de vogels 

individueel herken-

baar zijn
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2018 was voor de penningmeester een relatief rustig jaar. De enige grote uitgave waren dit jaar de aanschaf van een 

tweetal grote accu’s (+ € 800,00) en de renovatie van het dak van de ringershut (€ 630,00). Tevens hebben we om 

portokosten te besparen, de ringvoorraad voor 2019, al in december 2018 besteld (extra € 1.090,00) zodat deze met 

de ringersdag konden worden opgehaald.

Hieronder ziet u het financieel overzicht over 2018:

Financieel overzicht 2018:

PPost Saldo 2018

Banksaldo per 01-01-2018 Rabo 3.821,16

Saldo spaarrekening 01-01-2018 2.000,00 +

Totaal saldo per 31-12-2018 5.821,16

Tegoedbon Vogeltrekstation 01-01-2018 58,11 

                                                                       Inkomsten  Uitgaven

         

                Begroot       Uitgaven

Donaties, giften en bijdragen div. organisaties 4.365,00

NL-doet bijdrage 400,00

Advertentiekosten 350,00

Baanhuur 40,00

Vergoeding ringen Vogeltrekstation 39,75

Bijdrage Rabobank Clubkas 2017 172,45

Retour VT 25,00

Oud IJzer 11,00

Ringen 2018  2.000,00 1.951,19

Ringen 2019  0,00 1.090,28

Mistnetten       500,00 527,04

Slagnet       400,00 32,40

Diverse ringmaterialen       100,00 58,65

Baanhuur         40,00 40,00

Electra en geluid       400,00 1.178,98 

Brandstof       125,00 33,00

Vogelvoer         75,00 37,20

Vervanging dakbedekking ringhut       500,00 630,95

Herstal raster       300,00 121,24

Jaarverslag en website  350,00 333,90

Bankkosten       135,00 120,32

Diverse onvoorzien       600,00 274,72

Lief & Leed         45,00 31,35 

Vergaderkosten        200,00 257,00

Uit reserve 1.346,37+ 

Totaal inkomsten 6.749,57   +                +

Totaal uitgaven  5.570,00 6.749,57

Banksaldo per 31-12-2018 Rabo 2.436,24

Saldo spaarrekening 31-12-2018 2.000,48

Tegoeden Vogeltrekstation per 31-12-2018 0,00
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