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Stichting Vogelringstation Nebularia is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Giften zijn belasting aftrekbaar
De stichting stelt zich ten doel:
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Het verzamelen van gegevens over levensduur, broedgebieden, trekroutes, overwinteringsgebieden, etc. zowel
nationaal als internationaal is dan erg belangrijk.
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Van de voorzitter
voor deze functie. In dit verslag zal ze zich introduceren.
Omdat de groep steeds dunner wordt moeten we zeer
serieus en actief op zoek naar nieuwe mensen. Dit alles om
de reeks vangsten te waarborgen en daarmee de data te
kunnen continueren.

Voor het tweede opvolgende jaar is ons een ervaren ringer
ontvallen. Hennie van Buren is op 19 mei 2019 overleden.
Het werd uiteindelijk onmogelijk voor haar om de strijd
te winnen van een ziekte die haar al jaren achtervolgde.
Op haar begrafenis bevestigde het grote aantal mensen
uit haar actieve leven, alle mooie en warme woorden nog
maar eens dat we afscheid hebben genomen van een heel
bijzonder en warm mens. Hennie werd maar 56 jaar. In dit
jaarverslag vind u een In Memoriam.

In het laatste halfjaar hebben een aantal mensen binnen de
stichting zich ontfermt om gegevens van alle geringde vogels op Westenschouwen in te voeren in de databank van
www.trektellen.nl Het eerste logboek, een groen lagere
schoolschrift dat al voor de helft uiteenvalt stamt uit 1961,
bijna 60 jaar geleden, waarin onder meer één dagvangst
vermeld staat van één groenvink ! Het werd een forse
inhaalslag maar was net na de jaarwisseling voltooid. Een
mooi resultaat.

De vangsten waren afgelopen jaar redelijk, misschien gerelateerd aan de late start van het seizoen zelfs goed. Door
omstandigheden zijn we pas 11 augustus van start gegaan
met de vangsten op het ringstation Westenschouwen. Normaal is dat in de derde week van juli. In totaal werden er
6156 vogels gevangen. Pimpelmees, Zwartkop en vooral
Goudhaan waren goed voor meer dan de helft van de
vangsten. Er waren dit jaar weinig bijzondere vangsten, maar
de terugmeldingen en terugvangsten compenseerden dat
weer.

Vanaf 1 november werden we weer geconfronteerd met
damherten op het terrein van het ringstation. Vanwege de
jacht trekken de damherten zich dan terug in de Boswachterij waar vanwege de recreatie niet gejaagd wordt en dat
weten ze blijkbaar. In de laatste paar jaar is dit een factor
Door het wegvallen van Hennie van Buren kwam ook de waar we ernstig rekening mee moeten houden. De netfunctie van secretaris vacant binnen het bestuur. We zijn ten worden hoog gehangen, zo nodig tijdelijk binnengehaald
erg blij dat we Bente Tielkemeijer bereid hebben gevonden en de slagnetten extra gezekerd. Ondanks dit alles valt de
schade die deze beesten veroorzaken steeds hoger uit.
Aan het eind van het jaar werd uiteindelijk de pilot “akkervogels” gestart. Een samenwerkingsverband met het Zeeuwse
Landschap waarbij we kijken naar de aanwezigheid van vinkachtigen die in de winterperiode gebruik maken van de akkerranden in het kader van het patrijzenproject. n
Cor Oskam
Voorzitter stichting VRS Nebularia

de voorzitter met 3 jonge steenuilen
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In Memoriam

Hennie van Buren
In 1982 kwam Hennie voor het eerst in contact met VRS Nebularia.
Door ‘schoonvader’ Leen van Ree maakte Hennie kennis met het
vangen en ringen van vogels, zowel in de Krimpenerwaard als ook
op de vinkenbaan in Westenschouwen en de Kroonspolders op
Vlieland. Hennie had het ‘vogel-virus’ al snel te pakken. Eigenlijk was
ze van jongs af aan al een buitenmens, dat paste als een oude jas. Al
snel zat Hennie in het weekend-rooster van de vinkenbaan. Samen
met andere assistenten werden Leen en consorten ondersteund
met het ringwerk. In 1989 kreeg Hennie haar ringvergunning. Eerst
voor de vinkenbaan, later aangevuld voor het ringen van weidevogels en uilen in de Krimpenerwaard.
Vanaf 1991 nam Hennie de bestuursfunctie van secretaris voor de
Stichting Vogelringstation Nebularia op zich. Dat heeft ze tot haar
overlijden met grote nauwgezetheid gedaan. De Berlagestraat is
bijna 30 jaar het vertrouwde correspondentieadres voor de stichting geweest.
In 2003 kreeg Hennie te horen dat ze borstkanker had. Dat was enorm schrikken maar haar ziekte werd met succes
behandeld. Er volgden mooie jaren van werken, reizen en veel vogels ringen. Op de vinkenbaan maar ook in haar eigen
Krimpenerwaard. Weidevogels en uilen waren haar passie. Zo liet ze het ringen van kerkuilen graag aan kinderen zien als
onderdeel van aanschouwelijk onderwijs.
In 2015 kreeg Hennie te horen dat haar borstkanker teruggekomen was. Hennie ging strijdvaardig en met onverzettelijk
optimisme een traject van behandelingen in. Sommige van die behandelingen waren nieuw tot nauwelijks nog gebruikt.
Hennie greep alles aan om de ziekte de baas te worden. Met een tas vol medicatie kwam ze dan weer op de vinkenbaan.
Regelmatig even plat en op gezette tijden weer een pil, prik of een pleister tegen de pijn. En dan toch kunnen genieten van
die mooie plek in de duinen. Na het schoonmaken van de vogels op zaterdagmiddag, zittend in het gras tegen de zuidwand
van de vinkershut, heerlijk een beetje mijmeren in de namiddagzon, wat was dat lekker!
Februari 2019 hadden we de jaarlijkse bomendag op de vinkenbaan. Hennie vertelde van het onlangs opgelopen ooginfarct, ze was aan één kant haar gezichtsvermogen kwijt. Weer een dreun. Toch nam ze die achteruitgang ook weer moedig
op, dat kon er ook nog wel bij. Al snel daarna, een maand later nam het succes van de mogelijke behandelingen af en het
uitzicht op kwaliteit van leven dreigde snel minder te worden.
Velen van onze ring-groep hebben veel tijd al vogelend met Hennie doorgebracht, ze was altijd goed gezelschap. Ze had
veel humor en er is in haar aanwezigheid veel gelachen, wie herinnert zich haar schaterlach niet? Altijd met een verse bak
koffie. Om 12 uur ’s-middags de borrel in de vinkershut, Hennie dronk dan haar citroentje. In het door mannen gedomineerde gezelschap stond Hennie haar mannetje. Hennie repareerde met groot improvisatie-vermogen de staalkabel van
een stuk getrokken slagnet of boette de kapotte mazen in een mistnet. Ze heeft in al die jaren alles wel meegemaakt, van
vele honderden vogels op één dag, bijzondere dwaalgasten tot een dag met regen en storm in de woonhut, houtkachel
aan en de tijd doorkomend met koffiedrinken, lezen of een goed gesprek.
Op zaterdag 16 maart 2019 tijdens NL-Doet was Hennie voor de laatste keer op de baan. Ze heeft ’s-avonds nog de
notulen van de jaarvergadering gemaakt.
Van de 174.215 geringde vogels van VRS Nebularia, stand 2018, zijn er vele duizenden door Hennie geringd. Alleen al door
de talloze terugmeldingen die we ieder jaar ontvangen zullen we Hennie nog lang blijven herinneren. Tijdens de laatste
certificering voor haar ringvergunning in september 2016 plaatste een van de beoordelaars de opmerking ‘moeder van de
ringbaan’ op haar certificeringsformulier. En dat was ze!
We zullen nog zeker menig traan laten omdat Hennie er niet meer is, maar we glimlachen om wie ze voor ons allen geweest is. n
VRS NEBULARIA
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Personalia Nebularia
Even voorstellen Bente Tielkemeijer

Scholing en educatie

Graag stel ik mij aan jullie voor. Met ingang van dit jaar zal
ik Cor en Marcel assisteren rondom jullie jaarvergadering,
en met plezier!
Mijn naam is Bente Tielkemeijer, 56 jaar, afkomstig uit Den
Haag en sinds 2002 wonen mijn man en ik in Ouderkerk
aan den IJssel. Liefde voor dieren heb ik altijd gehad maar
sinds we in de Krimpenerwaard wonen waardeer ik vogels
meer en meer.
Uiteraard zijn we lid geworden van de NVWK en al ruim
10 jaar werk ik mee aan de opstelling van het Weidevogelverslag, heel leuk om te doen en erg nuttig en leerzaam ook.
Zo leerde ik Marcel en later ook Cor kennen.
Van vogelsoorten weet ik (nog) niet heel veel maar ik heb
jullie ringstation bezocht en de verhalen van Marcel waren
heel inspirerend en maakten enthousiast. Daarom kijk ik ernaar uit jullie te ontmoeten en beter te leren kennen. n

In 2019 zijn er diverse medewerkers die deel hebben genomen aan de jaarlijkse Ringersdag of aan certificeringactiviteiten. Ook hebben we in 2019 drie ringers in opleiding
gehad. Van deze drie heeft Kees Goudswaard een ringvergunning voor Cetti’s zangers in de Biesbosch gehaald zodat
hij zijn doelstelling, onderzoek naar Cetti´s zangers in de
Biesbosch, zelfstandig kan uitvoeren. Wilfred de Wilde en
Co van de Boogert hebben als ringer in opleiding vele uren
meegedraaid op de vinkenbaan Westenschouwen. In de
Stolwijkse Boezem heeft Erik Kleijheeg tijdens het CESproject met succes een examen afgenomen bij Eveline van de
Jagt. Bij deze feliciteren wij haar met het behaalde certificaat.
In het kader van educatie hebben we aan diverse projecten
deelgenomen.
Op 27 mei 2019 heeft Marcel samen met Stefan van der
Heijden van de uilenwerkgroep van de Natuur en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard een promofilmpje laten opnemen over de activiteiten en doel van de uilenwerkgroep
en het ringwerk bij vogels. Op 29 mei 2019 waren Marcel
en Stefan alweer actief met tv opnames voor RTV-West in
het programma ‘Knooppunt Zuid-Holland’. Elke week fietst
de presentator van dit programma met een bekende Nederlander via het fietsknooppunt door een deel van ZuidHolland.

Bente Tielkemeijer, onze nieuwe secretaris van Nebularia, een
dierenliefhebber pur sang

kerkuilen ringen met NVWK en educatie met scholieren in
Lekkerkerk
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vervolg

kerkuilen ringen met Meester Kees, educatie voor RtvWest

Op 29 mei was de Krimpenerwaard aan de beurt en mocht
Marcel aan de beroemde Meester Kees uitleg geven over
het ringen van kerkuilen. Op 9 juli was Marcel weer present
in Berkenwoude om samen met Stefan van der Heijden
een groep van negen leerlingen en twee docenten van een
school uit Lekkerkerk wegwijs te maken in het ringen van
vogels. De week voorafgaande aan deze schoolexcursie steenuil vrouw na 1 kj geringd en gefilmd te Krimpen ad Lek
hadden de leerlingen op school al van Stefan een gastles promofilm uilenwerkgroep NVWK 27-05-2019
gekregen over de uilen in de Krimpenerwaard. Tijdens de
schoolexcursie werd een familie van 6 jonge en één volwas- verse gasten. Soms betreft het een terreinbeheerder, een
sen kerkuil geringd.
donateur, of gewoon een geïnteresseerd persoon die via
de website contact heeft gezocht met het verzoek een keer
Tijdens onze ringactiviteiten in de Krimpenerwaard en op langs te mogen komen. Tijdens hun bezoek laten we deze
de Vinkenbaan worden we regelmatig bezocht door di- gasten alle ins en outs van het ringwerk zien. n

Bezoekers en gasten
Tijdens ons ringwerk staan we open voor belangstellenden tenval geplaatst en deze aan het eind van het seizoen weer
om ze kennis te laten maken met onze ringactiviteiten.
weggehaald. We wachten in spanning af wat de resultaten
Doove Gat: Bij de ringactiviteiten in het Doove gat worden zijn geweest. n
we regelmatig bezocht door Rob van Straaten en Coen van
Amerongen.
Stolwijkse boezem: In de Stolwijkse boezem hebben we in
2019 bezoek gehad van Evelyne van de Jagt die daar werd
beoordeeld op haar ringvaardigheid en haar examen met
goed resultaat heeft afgerond.
Vinkenbaan: Buiten onze eigen ringers, ringers in opleiding
en assistenten, worden we ook bijgestaan door diverse
partners en familieleden. Maar we hebben in 2019 ook diverse externe bezoekers gekregen. Het betreft E. van der
Jagt, familie Klingers, R. van Straaten, S. Bakker en P. van der
Ende. Een bijzondere gast was dit seizoen Stefan van de
Hoeven van Naturalis. Hij heeft op 23 juli 2019 een insec- high-tech insecten tellen op de vinkenbaan
VRS NEBULARIA
w
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Klein maar dapper, onderzoek naar de zomertortel
De zomertortel
De zomertortel is onze kleinste duif maar, terwijl alle andere duiven hier de winter doorbrengen, hebben onze tortels
meer dan 4000km gevlogen om in de Sahel te overwinteren. Als ze vanaf eind april in Nederland zijn, zijn ze vooral
te herkennen aan hun rustig spinnende “turrrr…. turrrrr”.
Naar schatting zijn er nog 1200 -1400 broedparen in Nederland (Sovon, 2018).

2 zomertortels uitgerust met een Milsar Nano RadioTag-3

tatkeuze. Het project is mogelijk gemaakt door Het Zeeuwse Landschap en het Prins Bernhard Cultuur Fonds.Verschillende organisaties en onderzoekers uit zowel binnen- als
Een kleine duif met een groot probleem
Het is wel een dappere vogel, maar deze soort staat onder buitenland geven ondersteuning.
grote druk. Zomertortels verdwijnen namelijk in rap tempo
uit ons landschap: sinds de jaren ’90 is de Nederlandse po- Technologie en Materialen
pulatie met meer dan 87% afgenomen. Deze schrikbarende Dit project gebruikt GPS-zenders van Milsar (NanoRadioafname vindt niet alleen in Nederland, maar in de hele West- Tag-3). De zenders wegen 3.5g en hebben zonnepanelen
Europese populatie plaats. Door hun grote afname zijn ze waardoor de batterij constant opgeladen is. Dit betekent
nu bedreigd door wereldwijd uitsterven en hebben plaats dat de zenders ongeveer 2 jaar kunnen functioneren. De
op de IUCN Rode Lijst gekregen met de status ‘kwetsbaar’. zenders zijn aan de duif vastgemaakt door gebruik van een
De zomertortel moet internationaal beschermd worden. harnas van Teflon tape - een materiaal dat geen schade aan
de veren veroorzaakt. Gps-coördinaten zijn opgeslagen op
De EU heeft een Action Plan voor deze soort gemaakt.
De afname van de zomertortel is een complex en inter- bepaalde intervallen, en blijven in de zender totdat de duif
nationaal probleem. De belangrijkste redenen voor hun dichtbij het “base station” komt. Als er contact is tussen het
vreselijke afname zijn de afname van geschikte habitat in base station en de zender, worden alle gegevens automade broedgebieden, verlies van habitat om te overwinteren tisch gedownload.
in de Sahel, jacht tijdens trek, illegale vangsten en ziekte.
Ondanks wat wij al weten over het gedrag en benodigdhe- Eerste Resultaten
den van de zomertortel, zijn er nog veel onbeantwoorde Hun verplaatsingen laten zien dat volwassen tortels tijdens
vragen. In het kader hiervan heeft er in de afgelopen jaren de broedperiode soms dagelijks tot wel 5km vliegen om
internationaal onderzoek plaatsgevonden naar deze soort, voedsel op specifieke plekken te vinden, zoals veehoudemaar nog niet in Nederland.
rijen, specifieke boomgaarden of een volkstuincomplex. De
slimste duif vloog gewoon direct naar een graszaadfabriek
in Kapelle waar ‘s zomers vaak de deuren open staan en
Onderzoek in Nederland
Daarom is het project “zomertortels in een veranderd allerlei vogels komen foerageren. Bij andere gelegenheden
landschap” in 2019 opgezet. Vier duiven zijn uitgerust met bezochten de duiven veehouderijen, waar we hebben gekleine GPS-zenders, om hun dagelijkse bewegingen tijdens zien dat ze zaadjes meepikken uit de voerkuil. Daarnaast is
hun verblijf in de omgeving van de Zak van Zuid-Beveland duidelijk te zien dat hun territoria bestaan uit gebieden met
te volgen. Dat geeft inzicht in hun foerageergedrag en habi- veel bomen, heggen en doornige struiken.
zomertortel, foto Vogelbescherming
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De zomertortel

vervolg

2020 – wat nu?
We wachten vol spanning op de terugkeer van onze projectduiven: hebben ze de winter en hun trek overleefd? Zo
ja, kunnen wij hun trekroute naar Afrika in kaart brengen, en
ze een tweede broedseizoen volgen? Dan kunnen we nog
meer leren van hun gebruik van het landschap.
In 2020 begint een nieuw project, in samenwerking met Vogelbescherming Nederland en SOVON, met twee doelen.
Wij willen meer inzicht krijgen over de trek van zomertortels die in Nederland broeden, en wij willen dit project Milsar Nano RadioTag-3
gebruiken om de zomertortel onder de aandacht van het
brede publiek en de overheid te brengen.
zoek in Nederland en hoe u deze soort kunt helpen kunt u
Voor meer informatie en updates over zomertortel onder- ons vinden op www.zomertortels.nl. n

Weidevogelperikelen in polder
Schuwacht, Lekkerkerk
Vanwege het overlijden van Hennie van Buren is er over dit
project momenteel geen nieuws. n

Uilen in de Krimpenerwaard
De uilenwerkgroep is een van de actieve werkgroepen binnen de Natuur en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard. 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 begonnen is nu, door de
definitieve vestiging van kerkuilen in het Krimpenerwaardse
deel van het Groene Hart, uitgegroeid 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
beter 7 kerkuilen in de hand... dan 1 in de lucht

gevallen niet bij kan komen. Dit jaar was voor de kerkuilen
een bijzonder goed jaar. Er werd een record aan broedgevallen vastgesteld, namelijk 14 paar. Door het goede muizenjaar is dit aantal wel te verklaren. Er konden 58 kerkuilen
geringd worden. De leuke en interessante terugmeldingen
kunt u verder in dit verslag vinden. Het aantal steenuilen
blijft stabiel zorgelijk. Er werden 23 pullen geringd van de
aantal broedgevallen gerelateerd aan geringde pullen in de nestkasten 7 broedgevallen. Hier ook enkele leuke terugmeldingen. n
VRS NEBULARIA
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Krimpenerwaard

vervolg

Ringen in de Stolwijkse boezem
CES seizoen 2019

Resultaten CES 2019
Er werden tijdens de proefvangst 18 vogels gevangen.
In 2019 hebben we tijdens de officiële CES 330 vogels geregistreerd. Samen met de proef-CES komen we dus uit
op 348 geregistreerde vogels. Ten opzichte van 2018 weer
een kleine terugval van 18 vogels. Als we naar het lange
termijn-gemiddelde kijken (416 vogels) zitten we hier nog
aardig ver van verwijderd. Tijdens de afgelopen 20 jaar is
het maximum aantal gevangen vogels 588 exemplaren in
één seizoen geweest (2011). Tijdens de officiële CES-periode werden er 330 vogels gevangen waarvan 238 van een
nieuwe ring werden voorzien en we 92 terugmeldingen
mochten noteren.

Voor het 20e jaar is er door Vogelringstation Nebularia in
de Stolwijkse boezem ten zuiden van de Tiendweg (Borgmanpad) bij Gouderak ringonderzoek verricht in het kader
van het CES-project. In 2019 hebben Erik Kleyheeg, Morrison Pot, Cor Oskam, Co van de Boogert, Cees Goudswaard en Marcel Schildwacht in wisselende bezetting, aan
het onderzoek deelgenomen.
In de winter van 2018-2019 heeft het Zuid-Hollands Landschap weer diverse locaties met riet en ruigte gemaaid. Ook
zijn er weer enkele plekken met braamstruweel gemaaid. In
het voorjaar van 2019 en tijdens het ringseizoen hebben
we zelf ook veel bramen braamstruiken met wortel en al
weggetrokken. In het voorjaar, voorafgaande aan het CESseizoen hebben we ook diverse netlocaties vrij gesnoeid
van overhangende takken

In 2019 werden er gedurende ons onderzoek 19 soorten
gevangen. In de afgelopen 20 jaar werden er 42 soorten in
de Stolwijkse boezem gevangen tijdens het CES onderzoek.
Opvallend was dat we in 2019 geen rietzangers en zanglijsters hebben gevangen.

De onderzoeken
Onze proefdag vond plaats op 6 april. Er werden 18 vogels gevangen waarvan er 12 van een nieuwe ring werden
voorzien en 6 vogels werden met een ring van voorgaande
jaren gevangen.
Voor het officiële CES-onderzoek is er geringd op de volgende data: 21 en 28 april, 5, 19 en 26 mei, 7, 16 en 23 juni,
6, 14, en 28 juli. Door vakantieperiode en afwezigheid van
voldoende medewerkers en door slechte weersomstandigheden, is de sessie in augustus geannuleerd.
Zoals elk jaar is er gebruik gemaakt van 121 meter mistnet.
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 bij de vaste netopstelling geen geluidsopnames gebruikt om vogels aan te
lokken.

Doordat we een al wat langere reeks van vangresultaten
hebben in onze database, durven we ook wel enkele uitspraken te doen over de veranderingen van de vogelstand
(in de periode 2003-2019). Enkele soorten die we bespreken:
Fitis: bij de fitis zien we een daling die zich geleidelijk inzet
met af en toe een kleine opleving. Maar vanaf 2012 zakt de
fitis echt flink door het ijs en zien we de aantallen variëren
tussen de 46 en 16 vangsten per jaar. Ook de Nederlandse
aantalsontwikkeling laat een jaarlijkse afname zien van ongeveer 5% per jaar (SOVON). Maar daar de fitis een soort
is die graag in een kruidenrijke omgeving, dicht bij de grond
wil broeden, verwachten we dat het veranderen van het
biotoop in de Stolwijkse Boezem er toe bijdraagt dat de
soort hier harder achteruit gaat dan de landelijke trend.

Nadat er een vogel is gevangen wordt deze voorzien van
een ring (natuurlijk niet als hij al een ring heeft). De vogelsoort, 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.
aantal vangsten van de fitis in de Stolwijkseboezem
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Tjiftjaf: de tjiftjaf laat een tegenovergestelde ontwikkeling
zien dan bij de fitis. In 2006 heeft de soort zijn dieptepunt
gehaald (25 vangsten) en gaat vervolgens in een stijgende
lijn omhoog met een maximum van 120 vangsten in 2011.
Ook in 2019 was het een goed jaar voor de tjiftjaf met 110
vangsten. Het beeld dat we in de Stolwijkse boezem zien,
een stijgende trend, komt overeen met de Nederlandse
trend (SOVON)

Merel en zanglijster: landelijk gaat het niet goed met de
merel. De merel heeft veel last van het Usutuh virus waaraan de vogels uiteindelijk aan dood gaan. In sommige streken van Nederland heeft dit virus zodanig toegeslagen, dat
er vrijwel geen merels broeden.
Helaas zien we ook in de Stolwijkse boezem een negatieve
aantalsontwikkeling. Of dit direct aan het Usutuh virus is te
koppelen, dat durven we niet met zekerheid te zeggen.
Opvallend is dat ook de zanglijster een geleidelijke negatieve trend heeft. Nu is het regelmatig voorgekomen dat we
aan het begin van ons seizoen nog veel doortrek zagen van
zanglijsters naar hun broedgebied in Scandinavië, wat ertoe
leidde dat de aantallen dan even omhoog schoten. Maar de
dip van de afgelopen jaren geeft toch ook aan dat ook de
zanglijster in de Stolwijkse boezem het lastig heeft. In 2019
werden er in het geheel geen zanglijsters gevangen.n

aantal vangsten van de tjiftjaf in de Stolwijkseboezem

Matkop: de matkop is een broedvogel van moerasssen en
moerasbossen. Bij aanvang van het CES onderzoek werden
er met regelmaat matkoppen gevangen. In het zuidelijke
deel van de Stolwijkse boezem broedden destijds minimaal
2 broedparen en in het noordelijke deel 1 broedpaar (BMP
inventarisaties M. Schildwacht). De laatste jaren worden er
in de Stolwijkwijkse boezems geen matkoppen meer waargenomen. Onze laatste vangst dateert uit 2011. Als we de de zanglijster en merel laten een afname zien in het aantal
vangsten
landelijke trend bekijken, dan zien we dat de matkop de
laatste jaren steeds verder af neemt en naar het westen
van het land toe, steeds schaarser wordt. Verdroging speelt
waarschijnlijk een grote rol bij de afname van de matkop
wat ook in de Stolwijkse boezem plaats vindt.

vreemde kostganger; Amerikaanse rivierkreeft in Stolwijkse boezem

de matkop is uit de Stolwijkse boezem verdwenen
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Resultaat 2019
Stolwijkse boezem
Roodborst
Heggenmus
Winterkoning
Boomkruiper
IJsvogel
Merel
Spotvogel
Bosrietzanger
Kleine Karekiet
Cetti’s zanger
Tuinfluiter
Zwartkop
Fitis
Tjiftjaf
Staartmees
Pimpelmees
Koolmees
Putter
Rietgors
Totaal

vervolg

Proef vangst

CES vangst

Terug

CES totaal

Stolwijkse boezem totaal

2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
2
8
0
0
0
0
0
18

6
12
19
3
3
2
12
6
2
1
15
56
9
66
3
6
15
1
1
238

2
4
9
0
0
0
0
2
1
4
7
14
5
36
3
3
5
0
0
92

8
16
28
3
3
2
12
8
3
5
22
70
14
102
6
9
20
1
1
330

10
17
29
3
3
2
12
8
3
5
22
74
16
110
6
9
20
1
1
348

resultaten 2019 Stolwijke boezem

groot materieel in het Doove Gat
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Ringonderzoek Doove Gat en Hooge Boezem achter Haastrecht

Aanleiding onderzoek

waarnemingen op 19 en 22 april en op 26 juli. Een broedgeval kon niet worden vastgesteld.
De Roerdomp laat zich met enige regelmaat zien in het
gebied maar heeft zich niet territoriaal gedragen. Opvallend
is dat er in de laatste twee jaar geen Knobbelzwanen in het
gebied te broeden zijn gekomen.

De herinrichting van polder de Hooge Boezem achter
Haastrecht in 2011 was de aanleiding voor Stichting Vogelringstation Nebularia om in samenwerking met het ZuidHollands Landschap de broedvogelmonitoring te intensiveren en dit jaarlijks te koppelen aan ringonderzoek. De
doelstellingen hierbij waren inzicht te krijgen over:
• Het effect van de inrichting op de bestaande broedvogelpopulaties.
• De vestiging van nieuwe vogelsoorten in het gebied.
• Welke moeraszangers maken tijdens de najaarstrek gebruik van het gebied als stop-over?
• Waar komen deze vogels vandaan en hoe lang blijven
doortrekkers gemiddeld in het gebied?

Het aantal broedende Grauwe Ganzen daalde in 2019
verder van 43 naar 32. Ook het aantal Grote Canadese
Ganzen daalde van 15 naar 12 broedparen. Er waren beheersmaatregelen om de broedende Grauwe Gans en
Grote Canadese Gans terug te dringen in het gebied. Een
vreemde constatering was dit jaar dat jagers vanuit de WBE
ook actief waren in het eieren rapen van ganzen. Er werd
gejaagd aan de randen van het gebied vanuit polder Keulevaart. De Nijlgans nam toe van één naar drie broedparen.
De Bergeend gaat het steeds beter doen en groeide flink
door van drie naar zes paar. De Krak-, Slob- en Kuifeend
kwamen tot broeden in het gebied. De Zomertaling deed
dit jaar ook weer mee. Op 13 juli werden de eerste pullen
gezien. Het Waterhoen deed het wederom fantastisch en
steeg door naar negen broedparen. Het aantal meerkoeten stabiliseerde zich en kwam uit op 18 territoria. In de
verschillende weilandpercelen sprong de Scholekster eruit.
Er werden zeven broedparen geteld en dat was verleden
jaar vier paar. De aantallen van Kievit en Grutto namen iets
af terwijl de Tureluur iets steeg van drie naar vijf paar. De
Kleine Plevier bleef gelijk.
De beide kolonies in het gebied deden het geweldig goed.
De aantallen broedende Kokmeeuwen groeide door van
176 naar 236 broedparen. De Visdieven pasten zich aan op
de uitbreiding van de meeuwen en verschoven naar een
volgend eiland. De aantallen stegen door van 40 naar maar
liefst 70 broedparen. Ook dit jaar werden steeds Zwart-

Broedvogelinventarisatie
Aanvullend aan het ringonderzoek tellen we het aantal
broedvogels in het gebied. Deze inventarisatie wordt uitgevoerd volgens de SOVON methode BMP-A. Er werden in
totaal twaalf bezoeken afgelegd zowel in het weidegebied
als in het moerasgedeelte. Enkele van deze telrondjes waren specifiek gericht op de moerasstrook. Daarnaast waren
er nachtelijke bezoeken waarbij geluid werd afgespeeld om
rallen in kaart te brengen. Zo konden dit jaar twee territoria van de Waterral ingetekend worden. De soort blijft
op twee broedparen. Het Porseleinhoen reageerde tijdens
inventarisaties meerdere keren op geluid, maar liet zich ook
een aantal keer spontaan horen. Op 17 juni werden er op
twee verschillende plekken roepende porseleinhoentjes gehoord. Gezien de datum grenzen is het zeer aannemelijk dat
het Porseleinhoen dit jaar gebroed heeft. Op 15 juli werd
er een juveniele vogel gezien. Niet alles zeggend maar het is
een mooie optelsom. Interessant waren de waarnemingen
van een paartje Dodaars op 15 april. Daarnaast waren er
VRS NEBULARIA
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Ooievaar, Zee- en Visarend. Dat polder de Hooge Boezem
achter Haastrecht een grote aantrekkingskracht heeft op
vogels staat vast. Dat heeft het gebied in de afgelopen jaren en vooral na de herinrichting wel bewezen. Naast de
zeldzame soorten worden er ook regelmatig grote aantallen van een bepaalde soort bijeen gezien . De functie van
de plas is onder andere een foerageer- en rustgebied voor
grondeleenden. In de tabel onderaan pagina 16 vindt u de
maximumaantallen van diverse eenden soorten onder andere op basis van gegevens via www.waarneming.nl. De eilandjes in het gebied zorgen voor nestgelegenheid van een
kolonie Visdieven en Kokmeeuwen. Buiten het broedseizoen bieden de eilandjes een prima slaapplaats voor steltlopers, meeuwen en sterns. In de directe nabijheid rusten
ook veel eenden en ganzen op de plas. In het najaar tellen
we tot 580 Wulpen en Kieviten tot een maximumaantal van
750 exemplaren.

sprinkhaanzanger met 3 vangsten in 2019

kopmeeuwen gezien in de kolonie. Helaas konden we weer
geen duidelijke aanwijzing vinden of deze vogel er gebroed
heeft.
De moeraszangers deden het dit jaar goed. De Cetti’s Zanger bleef zoals verwacht in het gebied aanwezig als broedvogel. Ook dit jaar telde we twee territoria. De Rietzanger
deed het echt geweldig. Het aantal staat nu op 48 broedparen. Dat was enigszins te verwachten omdat geschikt
biotoop meer aanwezig was. Het aantal territoria van Snor,
Bosrietzanger en Rietgors lagen duidelijk hoger dan 2018.
De Kleine Karekiet zakte iets van 24 naar 20 broedparen.
Eén verklaring zou het verruigen van de rietstrook kunnen
zijn.
Het totaal aantal broedparen kwam dit jaar uit op 581. Een
record dat grotendeels door de groei van beide kolonies
tot stand is gekomen. Het aantal verschillende broedvogels
steeg van 43 naar 48 soorten.

Als het dus niet echt wintert, wat de laatste jaren het geval
is, blijven de Kieviten bij ons in de polder en vinden we ze
onder andere terug in polder de Hooge Boezem. In het
voorjaar is het ook een slaapplaats van net gearriveerde
Grutto’s. De Grutto’s verschijnen medio februari en de aantallen kunnen dan snel oplopen tot 650 exemplaren begin
maart. Op 15 maart werden er maar liefst 1200 exemplaren geteld. Ieder jaar zijn er IJslandse Grutto’s te vinden. Ze
arriveren een maand later dan de Grutto en zijn eind april
weer verdwenen richting hun broedgebied.

Ringonderzoek Doove Gat 2019
Het ringonderzoek in het Doove Gat werd deze zomer
voor het achtste jaar op rij uitgevoerd. Het onderzoek werd
in 2012 opgezet door vrijwilligers van Stichting Vogelringstation Nebularia in samenwerking met het Zuid-Hollands
Landschap. Sindsdien worden jaarlijks van juli tot in het na-

Waarnemingen van niet-broedvogels
Naast ons ringprogramma en de broedvogelinventarisatie
kijken we ieder jaar naar welke vogels er nog meer gebruik
maken van het gebied. Doordat de waterstand relatief hoog
bleef, zagen we minder steltlopers dan we gewend zijn in de
laatste jaren. Ondanks dat waren er een paar aansprekende
soorten zoals Kanoet, Krombek- en Temminck’s Strandloper.
Na vijf jaar werden er ook weer Witwangsterns gezien.
Verdere mooie soorten waren de Raaf, Roerdomp, Zwarte grote karekiet op 5-8-2019
w
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loperopstelling werd dit jaar geheel niet gebruikt, mede
door het dichtgroeien van deze locatie waar voorheen Watersnippen en Witgatten nog konden foerageren. Ook de
inloopkooi die in recente jaren werd gebruikt voor rallen
werd dit jaar niet gebruikt. Voor het lokken van vogels werden vogelgeluiden afgespeeld met mp3-spelers aangesloten
op kleine speakers die uitsluitend op de vangmomenten
bij de netten werden opgehangen. De gebruikte tracks
waren dezelfde als de voorgaande jaren. In de rietstrook
werd voornamelijk gebruik gemaakt van een geluidenmix
bestaande uit onder meer Kleine Karekiet, Waterrietzanger,
selfservice voor deze tjiftjaf
Snor en Rietgors. Tijdens de avondvangsten werd op de lojaar regelmatig vogels gevangen, geringd en weer losgelaten, catie van net 6 ook geluid afgespeeld van Boerenzwaluw
met de grootste inspanning gedurende de trekperiode van en Gele Kwikstaart, wat dit jaar voor de laatstgenoemde
rietvogels in juli en augustus. In 2019 werd gevangen van eindelijk weer eens behoorlijk succesvol was.
30 juni tot 8 september. Er waren dit jaar geen aanvullende
avond(/nacht)vangsten. In totaal waren er 19 vangmomen- Ringvangsten
ten, precies even veel als in 2018. Als gecertificeerde ringers In 2019 zijn in totaal 878 individuele vogels gevangen. Daarwaren Erik Kleyheeg, Cor Oskam en Morrison Pot actief in van kregen er 856 een nieuwe ring. Samen met 102 terugvangsten leverde dat een totaal op van 958 vangsten.
2019.
Het aantal geringde soorten bedroeg 20, waarvan Kleine
Karekiet en Rietzanger zoals gebruikelijk veruit de meest
Methode
In 2019 waren er 12 ochtend- en 7 avondvangsten. De op- talrijke waren (Tabel 3). Het aantal soorten viel wat tegen
stelling van de mistnetten was gelijk aan die van voorgaande vergeleken met eerdere jaren, maar werd deels verklaard
jaren, inclusief net L+ in de inmiddels dichte rietvegetatie doordat er geen steltlopernetten en nachtvangsten zijn gein één van de afgeplagde delen van het gebied. De stelt- weest. Ook werden er dit jaar niet veel zeldzame soorten
gevangen.
Tijdens de avondvangsten werden gemiddeld 43 vogels
gevangen, terwijl tijdens de ochtendvangsten gemiddeld 55
vogels werden gevangen. De topdag dit jaar viel op 23 augustus, toen in totaal 81 vogels werden gevangen, het merendeel Kleine Karekieten. Opvallend is ook de avondvangst
op 12 augustus met 72 vogels. Die avond werd een recordaantal van 28 Gele Kwikstaarten gevangen.

enkele jaren na
het afplaggen
van het moerasgedeelte van het
Doove Gat staat
net L+ tegende enige vogel met een buitenlandse ring die dit jaar werd gevanwoordig in dichte gen in het Doove Gat was een volwassen Kleine Karekiet met een
rietvegetatie
Belgische ring op 19 juli
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benoemd, maar in 2019 werd met 10 vangsten een nieuw
record gevestigd. Een interessant detail is dat tijdens het
CES-project in de Stolwijkse Boezem bij Gouderak in het
voorjaar van 2019 een Cetti’s Zanger is gevangen die was
geringd – en hoogstwaarschijnlijk ook geboren – in het
Doove Gat in 2018. Het Doove Gat is dus nu al een springplank voor de verdere uitbreiding van de soort in de omgeving. De Ringmus liet in 2019 een dieptepunt zien. Geen
enkel individu werd gevangen, wat pas één keer eerder was
voorgekomen, namelijk in 2017 (Figuur xx). De soort heeft
het zwaar in het landelijk gebied en blijkbaar is het Doove
Gat daarop geen uitzondering. Ook tijdens de broedvogelinventarisatie werd geen territorium vastgesteld. Lokale
factoren zoals het verdwijnen van nestgelegenheid kunnen
hiermee te maken hebben, maar echt begrijpen doen we
het niet. Een soort die na jaren van zeer lage aantallen juist
weer terugveerde in 2019 was de Gele Kwikstaart. In de
eerste twee jaar van het project was er een slaapplaats in
de rietstrook waardoor forse aantallen konden worden
gevangen, maar sinds 2014 was dat voorbij. Dit jaar was
het echter weer raak en werden in totaal 48 exemplaren
geringd. Alleen in het eerste jaar, in 2012, werden er meer
gevangen.

Cor en Morrison ringen de vogels en Coen van Nieuwamerongen
zorgt voor de administratie

De aantallen van de meest talrijke soorten, namelijk de
Rietzanger en de Kleine Karekiet, ontliepen elkaar dit jaar
niet veel. Respectievelijk werden er 292 en 291 exemplaren
nieuw geringd, maar door een groter aantal terugmeldingen
van de Kleine Karekiet eindigde deze toch iets hoger. Het
aantal Kleine Karekieten kwam in 2019 echter niet in de
buurt van het totaal van 2018. De broedvogelinventarisatie
laat zien dat er iets minder vogels in het gebied broedden dan vorig jaar, maar het is onwaarschijnlijk dat dit het
verschil in vangsten verklaart. Rietzangers werden ongeveer net zo vaak gevangen als vorig jaar, hoewel het aantal
broedparen in het gebied fors groter was. Zo blijkt maar dat
het een uitdaging blijft om de aantalsveranderingen goed te
kunnen verklaren.
De aantallen van de meest talrijke soorten, namelijk de
Rietzanger en de Kleine Karekiet, ontliepen elkaar dit jaar
Het was wel een opvallend goed jaar voor de loofzanger- niet veel. Respectievelijk werden er 292 en 291 exemplaren
tjes, namelijk Fitis en Tjiftjaf. De Tjiftjaf liet de afgelopen jaren nieuw geringd, maar door een groter aantal terugmeldingen
al forse aantallen zien en de 48 vangsten van dit jaar sluiten van de Kleine Karekiet eindigde deze toch iets hoger. Het
daar goed bij aan. De Fitis liet in 2019 echter een behoor- aantal Kleine Karekieten kwam in 2019 echter niet in de
lijke uitschieter zien met 19 vangsten tegenover een gemid- buurt van het totaal van 2018. De broedvogelinventarisatie
delde van 8 per seizoen. Het is mogelijk dat de toenemende laat zien dat er iets minder vogels in het gebied broedverbossing in de rietstrook hier een rol in speelt. In het riet den dan vorig jaar, maar het is onwaarschijnlijk dat dit het
staat namelijk steeds meer opschot van Wilg en Zwarte Els. verschil in vangsten verklaart. Rietzangers werden ongeVoor deze soorten maakt dat het Doove Gat interessanter, veer net zo vaak gevangen als vorig jaar, hoewel het aantal
maar voor de echte rietvogels is dit geen positieve ontwik- broedparen in het gebied fors groter was. Zo blijkt maar dat
keling. Een soort die zich nergens door lijkt te laten tegen- het een uitdaging blijft om de aantalsveranderingen goed
houden is de Cetti’s Zanger. In de verslagen van de afgelo- te kunnen verklaren. Het was wel een opvallend goed jaar
pen twee jaar werd de opkomst van deze soort al specifiek voor de loofzangertjes, namelijk Fitis en Tjiftjaf. De Tjiftjaf liet
de afgelopen jaren al forse aantallen zien en de 48 vangsten

maximale aantallen steltlopers op hun slaapplaats in het Doove Gat maximale aantallen aan eenden in het Doove Gat in 2019
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wulpen arriveren op hun slaapplaats in het Doove Gat op 1 december

van dit jaar sluiten daar goed bij aan. De Fitis liet in 2019
echter een behoorlijke uitschieter zien met 19 vangsten tegenover een gemiddelde van 8 per seizoen. Het is mogelijk
dat de toenemende verbossing in de rietstrook hier een rol
in speelt. In het riet staat namelijk steeds meer opschot van
Wilg en Zwarte Els.

vogels die in het Doove Gat zijn geringd en onderweg naar
hun overwinteringsgebieden werden terug gevangen in België of Frankrijk. Van Kleine Karekieten die wij in het Doove
Gat hadden geringd werden er twee teruggemeld uit België en één uit Frankrijk. Van door ons geringde Rietzangers
werden er ook twee terug gevangen in België en eveneens
twee in Frankrijk. De gegevens van de Noorse Rietzanger
die we in 2018 vingen kwamen ook binnen. De vogel bleek
op 751 km afstand te zijn geringd, slechts 18 dagen voordat
hij in het Doove Gat opdook. Het ringen van Wintertalingen in het naseizoen van 2018 wierp ook direct vruchten af.
Aangezien de soort bejaagd wordt is de kans op terugmeldingen blijkbaar relatief groot. Drie vogels werden geschoten in Frankrijk en een derde in Denemarken. n

Terugmeldingen

In totaal hadden we 22 vangsten van vogels die in eerdere
jaren geringd waren. De meeste waren Kleine Karekieten
(12) en Rietzangers (7), maar ook twee van de vijf terugvangsten van de Snor waren van voor 2019. De oudste
Kleine Karekiet was geringd in 2016 en de oudste Rietzanger in 2015.
Net als in 2018 vingen we dit jaar maar weinig vogels die
al elders geringd waren. We vingen slechts één vogel met
een buitenlandse ring, namelijk een Kleine Karekiet op 19
juli met een Belgische ring. Deze vogel bleek geringd bij
Zammel in België op 12 augustus 2014, dus ook niet meer
de jongste. Daarnaast vingen we een Kleine Karekiet terug
die eerder in de zomer in de Makkumer Zuidwaard was
geringd en een exemplaar dat twee weken eerder langs de
Oostvaardersdijk was geringd. Ook leuk was een Pimpelmees, die op 8 september in het Doove Gat werd terug
gevangen en geringd bleek te zijn als nestjong op 22 mei in
een nestkast in polder Beneden Haastrecht.
Zoals elk jaar kwamen er in de loop van het jaar wel weer
met enige vertraging gegevens binnen van enkele terugvangsten van eerdere jaren Het gaat dan met name om Kees Goudswaard vierde zijn verjaardag tijdens een ringsessie
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Nieuw 2019
Blauwborst
14
Boerenzwaluw
2
Boompieper
0
Bosrietzanger
41
Cetti’s Zanger
6
Fitis
19
Gele kwikstaart
47
Goudhaan
0
Grasmus
3
Groenling
0
Grote Karekiet
1
Heggenmus
0
Kleine Karekiet
291
Koolmees
2
Oeverloper
0
Paapje
0
Pimpelmees
22
Porseleinhoen
0
Putter
3
Ransuil
0
Rietgors
27
Rietzanger
292
Ringmus
0
Roodborst
0
Smient
0
Snor
14
Spotvogel
2
Spreeuw
0
Sprinkhaanzanger 3
Tapuit
0
Tjiftjaf
48
Tuinfluiter
2
Veldleeuwerik
0
Waterral
0
Waterrietzanger 0
Watersnip
0
Winterkoning
17
Wintertaling
0
Witgat
0
Witte Kwikstaart 0
Wulp
0
Zwartkop
0
Totaal
856

vervolg
Terug uit 2019
5
0
0
4
4
0
1
0
0
0
0
0
38
0
0
0
4
0
0
0
1
19
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
80

Terug van vóór 2019
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22

Totaal 2019
19
2
0
46
10
19
48
0
3
0
1
0
341
2
0
0
26
0
3
0
28
318
0
0
0
19
2
0
3
0
48
2
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
958

Nieuw 2012-2018
78
57
1
260
11
42
144
1
16
18
1
1
1751
15
1
18
128
5
1
2
497
1748
112
3
1
65
12
10
13
1
272
8
34
5
4
51
73
29
9
2
2
4
5506

Terug2012-2018
12
1
0
21
5
0
2
0
0
1
2
0
361
3
0
0
44
0
0
0
82
262
2
0
0
27
1
0
2
0
16
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
858

overzicht gevangen vogelsoorten en aantallen in 2019 met onderscheid tussen nieuw gevangen vogels en terugvangsten
ter vergelijking staan ook de vangsttotalen weergegeven voor de jaren 2012 t/m 2018
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Krimpenerwaard

vervolg

Grote gele kwikstaart als nieuwe
broedvogel in de Krimpenerwaard
In het voorjaar van 2019 werd nabij Haastrecht een broedgeval vastgesteld van een grote gele kwikstaart. Het betrof
voor zover bekend een nieuwe broedvogel voor de Krimpenerwaard en pas het derde broedgeval van Zuid-Holland.
Het volwassen mannetje en één van de jongen werden na
het uitvliegen geringd.

mannetje grote gele kwikstaart

De grote gele kwikstaart is in de Krimpenerwaard een vrij
talrijke doortrekker en schaarse overwinteraar (Avifauna
van de Krimpenerwaard, editie 2017). In de winter wordt
de soort vaak aangetroffen op boerenerven, waar blijkbaar
nog veel ongewervelde prooidieren te vinden zijn. In polder Beneden Haastrecht overwinteren jaarlijks enkele grote
gele kwikstaarten, normaal van eind september tot eind
maart. In het voorjaar van 2019 werd tot ver in april regelmatig een zingend exemplaar gehoord. Op 4 mei werd een
mannetje in broedkleed gezien met een snavel vol insecten.
Op dat moment werd duidelijk dat er in de buurt een nest
met jongen moest zijn.

het risico dat ze uit het nest zouden springen bij verstoring,
werd besloten om de jonge vogels niet op het nest te ringen.
Op 13 mei werd ’s avonds het eerste uitgevlogen jong waargenomen en op 15 mei minimaal twee, in gezelschap van
het mannetje. De beide jonge vogels waren tot op enkele
meters benaderbaar. De volgende dagen werden enkele
pogingen ondernomen om de oudervogels en uitgevlogen
jongen te vangen om ze alsnog te ringen. Daarmee kan bij
eventuele toekomstige broedgevallen worden vastgesteld
of het om dezelfde vogels gaat. Op 18 mei werd het mannetje gevangen, geringd, opgemeten en gewogen; op 25 mei
één van de jongen. Vanaf juni werden de vogels niet meer
gezien en er heeft geen vervolglegsel plaatsgevonden.
Landelijk gezien is de grote gele kwikstaart een schaarse
broedvogel met naar schatting 220-360 broedparen verspreid over de provincies Overijssel, Gelderland, Limburg
en Noord-Brabant (Sovon Vogelatlas 2013-2015). In de
winter verblijven 500-1000 individuen in Nederland en zijn
dan het meest talrijk in Zuid-Holland. Broedgevallen zijn in
deze provincie echter zeldzaam. In 2006 en 2007 broedde
een paartje in natuurontwikkelingsgebied De Wollebrand
te Honselersdijk in de gemeente Westland. Ook werd in
2007 een territorium vastgesteld bij Katwijk, maar of daar
daadwerkelijk werd gebroed is niet duidelijk geworden (Van
der Spek et al. 2008 in Limosa 81). De zeldzaamheid van de
grote gele kwikstaart als broedvogel in Zuid-Holland geeft
aan hoe uniek het broedgeval in de Krimpenerwaard is. n

De volgende dagen werd foerageeractiviteit waargenomen
van zowel een man als vrouw grote gele kwikstaart. Op
10 mei werd op basis van de vliegrichting een inschatting
gemaakt van de mogelijke nestlocatie, een boerenerf langs
de Provincialeweg-west te Haastrecht. Met toestemming
van de bewoners werd op het erf gepost en binnen enkele
minuten vlogen zowel het mannetje als het vrouwtje een
schuur in. Kort daarna kon op een vensterbank het nest
van droog gras worden gelokaliseerd met daarin een zestal
jonge grote gele kwikstaarten van 9-11 dagen oud. De jongen werden gevoerd met tussenpozen van slechts enkele
minuten. Vanwege de gevorderde leeftijd van de jongen en juveniele grote gele kwikstaarten op het nest in de vensterbank
VRS NEBULARIA
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Onderhoud ring-gebieden
Als organisatie zijn we actief in drie belangrijke natuurgebie- Uiteindelijk werden er een aantal palen van het raster rond
den. Het Doove Gat bij Haastrecht, De Stolwijkse boezem de vinkenbaan vernieuwd en werden er wat duindoorns
in Gouderak en op de vinkenbaan te Westenschouwen.
verwijderd om takkenrillen op te werpen.
Doove gat: hier worden geen onderhoudswerkzaamheden
gepleegd. Wel wordt elk jaar voorafgaande het ringseizoen
samen met medewerkers van het Zuid-Hollands Landschap
planken in de rietkragen gelegd waardoor we geen natte
voeten krijgen bij het ringonderzoek.

De elektrische installatie is voor het seizoen geüpdated
Er zijn aardlekschakelaars aangelegd en de aardlekpennen
(ooit door Marcel en Ton aangelegd) zijn doorgemeten en
goed bevonden. In de woonhut zijn enkele kleine aanpassingen verricht. Zo is de keukenhoek betegeld en zijn de
betonnen funderingen witgeschilderd.

Stolwijkse boezem: de afgelopen jaren nam de braam
enorm toe. In 2017 konden we op sommige plekken niet
eens meer de mistnetten plaatsen. De terreineigenaar, het
Zuid-Hollands Landschap heeft in de winter van 2018-2019
veel braamstruweel afgemaaid. Bramen die nog in bomen
en struiken groeiden hebben onze vrijwilligers eruit gehaald.
Rond de netten zijn diverse keren in het vangseizoen uitlopers van bramen met wortels uit de grond getrokken.

Een aantal weken voorafgaande aan het ringseizoen wast
Hennie Ravenstein al begonnen met het maaien van het
gras en de paden op de vinkenbaan.
Tijdens de start van het seizoen werd de vinkenbaan opgebouwd. Alle netten werden weer opgezet, de slagnetten
neergelegd en de geluidsinstallatie geïnstalleerd en getest.
Gedurende het seizoen is Frits Vuyk nog actief geweest met
de elektrische voorzieningen. Ook heeft hij een nieuwe mp3
Vinkenbaan: verreweg de meeste onderhoudswerkzaam- installatie gemaakt in de slaaphut met o.a. een toevoeging
heden hebben plaats gevonden op de vinkenbaan. Met vijf van 1 geluidsdrager om geluid bij mistnet 13 af te kunnen
medewerkers zijn we op 23 februari gestart met de tradi- spelen (en met groot succes).
tionele bomendag. Samen met een medewerker van SBB
worden dan elders op het eiland een aantal eiken wegge- Aan het begin van het vangseizoen heeft Roel Meijer en
zaagd en getransporteerd naar de vinkenbaan. De gezaagde echtgenote de slaaphut in de teervervanger gezet . Marcel
bomen worden rond de druip geplaatst. Versleten bomen Schildwacht heeft de ringhut en het ijzerwerk op de vinworden verzaagd tot kachelhout.
kenbaan in de teerveranger gezet. Cor Oskam en Aad Vuyk
hebben gezamenlijk nog enkele reperaties verricht aan de
Op 16 maart was de landelijke NL-Doet. Er waren 10 vrij- luiken van de ringhut. n
willigers bereid om deze dag de handen uit de mouwen te
steken, maar helaas door de slechte weersomstandigheden
hebben we ons grotendeels beperkt tot het drinken van
koffie en het eten van erwtensoep.

de vernieuwde geluidsinstallatie in de woonhut

de fraai betegelde kookhoek verhoogt de hygiëne
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Ringstation Westenschouwen

Waarnemingen Westenschouwen
Gedurende onze aanwezigheid op de vinkenbaan Westenschouwen worden er buiten de vangsten, ook waarnemingen 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 de leukste waarnemingen uit ons logboek.
Voorseizoen:
Op 18 april waren drie baltsende houtsnippen aanwezig. In
de waterpomp verbleven twee boomkikkers.
Augustus:
Tijdens de start van ons seizoen, werden er op 8 augustus
minimaal 2 nachtzwaluwen boven de vinkenbaan waargenomen. Gedurende de maand augustus was het erg stil in
de lucht, mede door het onstuimige weer.
September:
Op 1 september werd er een tapuit opgemerkt. In de
avondschemering vlogen er 3 dwergvleermuizen tussen de
mistnetten. Op 8 september zagen we de eerste grote gele
kwikstaart. Op 9 september werden 5 boomleeuweriken
en een visarend gezien. Op 12 september werd een roepende raaf met regelmaat gehoord en gezien. Op 15 september werd een ransuil en weer drie dwergvleermuizen
op geschreven.
Op 18 september werd een smelleken opgemerkt. Op 20
september fladderde er een oranje luzernevlinder over de
baan. Op 22 september vloog er een groep van 23 kruisbekken over de vinkenbaan waarvan we er 15 op de vijver
hebben mogen vangen.
Oktober:
Op 2 oktober werd er in de bosrand een roepende bosuil
opgemerkt. Een boomkikker zat verstrikt in een slagnet,
maar kon uiteindelijk netjes in het struweel worden losgelaten (zonder ring). Op 5 oktober werden 3 beflijsters opgemerkt. Op 10 oktober zagen we een gele luzernevlinder.
Op 11 oktober vloog de plaatselijke raaf weer meerdere
VRS NEBULARIA
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keren van de bosrand richting strand en terug. Op 14 oktober werden twee kruisbekken gezien. Op 18 oktober vloog
er een slechtvalk vlak langs de hijsnetten in de ring. Op 19
oktober vloog er een houtsnip over de vinkenbaan. Op 20
oktober werd er weer een slechtvalk en een raaf waargenomen. Op 21 oktober zagen we een lepelaar naar het zuiden vliegen en een sperwer wist tot 3x toe uit een mistnet
te ontsnappen. Op 24 oktober vlogen er groepen van 5 en
12 grote zilverreigers naar het zuiden. Een wolk van 2.500
spreeuwen vloog met een luid gesuis over de vinkenbaan.
Een dag later, op 25 oktober, kwam er een groep van 3.500
spreeuwen over. Op 29 oktober was er een goede trek van
lijsters. Er kwamen naar schatting ruim 12.000 koperwieken
en 40.000 kramsvogels overvliegen. Op 31 oktober zagen
we een groep van 12 eksters en een groep van 7 grote
zilverreigers.
November:
Op 5 november zagen we een vrouw blauwe kiekendief.
Vanaf 7 november werden we weer lastiggevallen door
de damherten. Eerst liep er midden op de dag een damhertgeit met jong tussen de waterpomp en de slaaphut en
keken op hun gemak naar de koffie drinkende vrijwilligers.
Nadat de zon was onder gegaan, werden er 1, 6 en 1 stuks
waargenomen op de baan. Op 8 november zien we een
geelgors in het struweel zitten. Op 11 november wordt er
een smelleken waargenomen en loopt er een waterral op
de baan. Op 12 november wordt er een klapekster gezien.
n

beflijster op 19 oktober 2019
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Westenschouwen, vangsten 2019
SOORT
Fazant
Sperwer
Waterral
Waterhoen
Grote Bonte Specht
Kleine Bonte Specht
Ekster
Draaihals
Boomleeuwerik
Veldleeuwerik
Boerenzwaluw
Boompieper
Graspieper
Grote Gele Kwikstaart
Winterkoning
Heggenmus
Roodborst
Nachtegaal
Gekraagde Roodstaart
Paapje
Roodborsttapuit
Merel
Beflijster
Kramsvogel
Zanglijster oostelijk
Zanglijster westelijk
Koperwiek
Cetti’s Zanger
Sprinkhaanzanger
Rietzanger

w
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2019
2
1
18
8
1
1
1
3
1
6
2
4
45
75
23
96
660
3
7
4
7
246
1
6
55
134
169
4
12
1

SOORT
Bosrietzanger
Kleine Karekiet
Braamsluiper
Grasmus
Tuinfluiter
Zwartkop
Bladkoning
Goudhaan
Vuurgoudhaan
Tjiftjaf
Siberische Tjiftjaf
Fitis
Goudhaan
Vuurgoudhaan
Bonte Vliegenvanger
Staartmees
Zwarte Mees
Pimpelmees
Koolmees
Boomkruiper
Spreeuw
Vink
Keep
Groenling
Sijs
Kneu
Kruisbek
Putter
Goudvink
Totaal

vervolg
2019
3
63
10
27
59
899
7
1778
263
256
1
42
1778
263
9
81
5
650
143
9
74
112
14
17
2
3
18
1
24
6139
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kleine bonte specht

siberische tjiftjaf
3 van de 18 geringde kruisbekken
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Ringstation Westenschouwen

Jenny met een bladkoning

Co en Bert met enkele kruisbekken
gedeeltelijke albino zwartkop

Top 20 VRS Nebularia
1. Vink
2. Graspieper
3. Goudhaan
4. Zwartkop
5. Roodborst
6. Fitis
7. Spreeuw
8. Pimpelmees
9. Boerenzwaluw
10. Merel
11. Tjiftjaf
12. Koolmees
13. Kleine Karekiet
14. Heggenmus
15. Zanglijster
16 Keep
17. Koperwiek
18. Ringmus
19. Sijs
20. Winterkoning

22.583
18.133
15.668
14.769
13.453
12.561
12.367
10.080
9.208
8.393
8.207
7.384
7.133
6.826
5.900
5.820
5.113
4.183
4.113
3.842

Runners up or down
Kneu
Visdief
Groenling
VRS NEBULARIA
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3.808
3.661
3.595

De vangsten blijven achter de afgelopen jaren
Heeft nog steeds een ruime marge, maar hoe lang nog?
Heeft door een goed jaar een flinke sprong gemaakt
Blijft staan, volgend jaar misschien door naar plaats 3
Gaat in gelijke tred mee met de vangsten van zwartkop
Heeft niet echt iets te vrezen van de spreeuw
Daalt één plaats
Staat vast als een huis
Een slaapplaats ringen anders zal hij steeds verder zakken
Blijft nog even op 10
Over een jaar stuivertje wisselen met merel?
Krijgt serieuze concurrentie van de kleine karekiet
Een plaatsje gestegen en volgend jaar de Koolmees inhalen
Blijft nu wel een paar jaar staan
Heeft de keep ingehaald in 2019
De zanglijster heeft hem nu echt ingehaald
Zal nog wel even op 17 blijven staan
Zal zeker zakken
Nog steeds wachten op een goed sijzenjaar
Welkom in de top 20 !!

teruggevallen uit de Top 20

24

JAARVERSLAG 2019

Terugmeldingen VRS Nebularia
Een terugmelding tijdens het ringen in het najaar is altijd
leuk. Soms spannend en verrassend maar ook vaak zeer
voor de hand liggend. Een Kruisbek in het hout met een ring
om terwijl er in het seizoen nog geen kruisbek gevangen is,
is spannend. Een goudhaan waarvan er met enige regelmaat
een met een verse ring in de netten terecht komt, totdat je
toch die ene goudhaan in je hand hebt waarvan je al aanvoelt dat dit een aparte ring is en dat de vogel uiteindelijk
uit Zweden blijkt te komen is verrassend. Een Roodborst
in zijn winter territorium voor de zoveelste keer in het net
beland is voor de hand liggend. Op 9 november 2019 was
er een moment wat betreft terugmeldingen zeer bijzonder.
Binnen een kwartier werden drie vogels met een vreemde
ring terug gevangen. Eén uit Finland, één uit Letland en één
uit Engeland! Daar doe je het uiteindelijk voor!
Bij het analyseren van de data van de terugmeldingen kom
je regelmatig dezelfde plaatsen tegen. Dat kan zijn omdat
daar al dan niet toevallig een ringstation is, maar het zegt
natuurlijk ook iets over migratieroutes van vogels. Donges,
Frankrijk nabij Nantes vlak aan de monding van Loire op ongeveer 700 kilometer, is zo’n plek voor vooral moeraszangers. Twee Kleine Karekieten en twee Rietzangers van ons
werden daar gecontroleerd. Marck, Pas de Calais, Frankrijk
is ook zo’n plek . Er werden hier vandaan vier zangertjes
terug gemeld, Goudhaan, Vuurgoudhaan en Pimpelmees.
In het najaar vangen we ook met regelmaat vogels, zoals
Zwartkop en Kleine Karekiet die kort daarvoor in België
waren geringd. Blijkbaar eerst even zoeken naar de juiste
richting om vervolgens toch naar Zuid af te reizen. Verder
was het grappig om te zien dat er een Koolmees, geringd
op 12 oktober 2015 op Westenschouwen op 9 juni 2019
in Tilburg kon worden gecontroleerd. Daar werd op 13 juni
2019 ook een Pimpelmees geringd die op zijn beurt weer
op Westenschouwen kon worden terug gevangen. Dat was
op 14 oktober 2019. Is er een soort luchtbrug tussen Tilburg en Westenschouwen? Voor genoemde soorten was
dat inderdaad het geval.

polder Beneden Haastrecht werd op 8 september terug
gevangen in het project Doove Gat, Haastrecht. Dat is op
een kleine 3 kilometer afstand van de nestplaats.
Visdief, geringd als nestjong op 18 juni 2015 op het eilandje van de golfbaan in Nieuwerkerk aan den IJssel werd
op 1 augustus 2019 gecontroleerd in de Balgzandpolder
bij Den Helder. Drie jaar, 1 maand en 14 dagen nadat hij
geringd was. Dat is op een afstand van 108 kilometer. De
afstanden die de vogel tussentijds heeft afgelegd blijft dan
ook speculeren maar zal vele malen groter zijn.
Merel, geringd op 14 april 2018 in Biddinghuizen als man 2
kJ. De vogel werd dood gevonden op 15 augustus na bijna 4
maanden. Als doodsoorzaak werd een kat genoemd.
Bosuil, geringd als nestjong op 2 april 2005 in Vlist. De vogel werd 13 september dood gevonden langs de Zuidkade
in Waddinxveen. De vogel was korter dan een week dood
en er werd geen doodsoorzaak vermeld. Het is 10 kilometer van de ringplaats en meer dan 14,5 jaar later.
Steenuil, Deze uil werd geringd als nestjong op 27 mei
2019 in Krimpen aan de Lek en vloog op 30 augustus tegen
een raam. Heeft twee uur in een doos gezeten om er vervolgens weer uit te vliegen.
Grappig was dat de vogel gemeld werd als Buizerd en op
Roodborst 6 in Maasdam tegen de ruit vloog. Dat is 12
kilometer van zijn geboorte plek.
Steenuil, geringd nabij Haastrecht aan de provinciale weg
op 25 mei 2010 in een nestje van 4 pullen. De vogel werd
op 26 juni 2019 dood van de weg geraapt als verkeersslachtoffer. De vogel is relatief oud geworden en werd 9
jaar en 31 dagen.
Steenuil, geringd op 24 mei 2018 in Lekkerkerk werd
door een publieke melder op 20 maart 2019 dood gevonden in Vleuten, Utrecht. De vogel werd gemeld als Bosuil.
De afstand was 34 kilometer.
Waterhoen, geringd op 9 februari 1978 in Bergambacht
als 2 KJ vogel. Op 13 juni 2019 kwam het bericht dat alleen
de ring was gevonden tussen het bos en het woonhuis van
de vinder. De plaats was Emst. Dat ligt even ten Zuiden van
Epe op een afstand van 97 kilometer. Er zat ruim 41 jaar
Krimpenerwaard
Pimpelmees, geringd als nestjong op 22 mei 2019 in tussen ringvangst en terugmelding.

3 buitenlandse ringen op 1 dag is een zeldzaamheid
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Terugmeldingen VRS Nebularia

vervolg

Kerkuil, de vogel werd op 29 juni 2018 als één van de vier
pullen geringd in Haastrecht. Op 27 maart werd de vogel
gecontroleerd in Vinkeveen op 23 kilometer. Over de conditie en bijzonderheden werd geen melding gemaakt.
Kerkuil, geringd op 15 juni 2017 door één van onze ringers in Brandwijk, Alblasserwaard. De vogel kwam op 2 juli
2019 tevoorschijn, broedend in een nestkast aan de IJsseldijk
nabij Ouderkerk aan den IJssel. De afstand was 14 kilometer.
Kerkuil, geringd op 26 juni 2017 aan het Westeind te Berkenwoude. De vogel werd op 29 mei 2019 gecontroleerd
in dezelfde kast in Berkenwoude, maar kwam gek genoeg
op 2 juli 2019 tevoorschijn uit een kast aan de IJsseldijk in
Ouderkerk aan den IJssel. Na 2 jaar en 17 dagen en op een
afstand van 5,3 kilometer.
Kerkuil, geringd als nestjong op 16 augustus 2017 in Stolwijk en werd op 17 juli 2019 gecontroleerd in een nestkast
in Valkenburg. Afstand 31 kilometer.

kerkuil

HB&DG Haastrecht
Rietzanger, werd op 22 augustus 2018 als I Kj vogel geringd in het Doove Gat. De vogel werd 6 dagen later gecontroleerd in Oorderen, Haven van Antwerpen, België.
Afstand 85 kilometer.
Rietzanger, geringd op 8 juli 2018 als 1 KJ en werd gecontroleerd op 2 augustus in Donges, Frankrijk. Dat is op 717
kilometer afstand van het geboorte-moeras.
Blauwborst, een mannetje ouder dan 1 KJ werd op 24
juli 2018 geringd en kwam terug gemeld uit Affligem, België. Dat was op 18 augustus 2018 op een afstand van 132
kilometer.
Kleine Karekiet, geringd als 1KJ op 20 augustus 2017 en
werd gecontroleerd op 8 juli 2018 in Naarden, Noord-HolVRS NEBULARIA
w
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grote gele kwikstaart met Duitse ring

land. Het zou kunnen dat deze vogel toen hij geringd werd
al op trek was naar het Zuiden. Zo niet dan kan je stellen
dat vogels niet altijd terug gaan naar hun geboortegrond.
Naarden ligt op een afstand van 44 kilometer.
Rietzanger, geringd als 1 KJ op 3 augustus 2018, Orre,
Noorwegen. De controle van deze vogel was 18 dagen later in het Doove Gat, Haastrecht op een afstand van 751
kilometer.
Kleine Karekiet, werd op 2 juli 2015 geringd als 1 KJ.
Op 6 augustus 2015 werd de vogel terug gevangen in Watermael / Boitsfort België. Afstand 135 kilometer. Het doorgeven van deze informatie was wat stroperig en duurde
bijna 4 jaar.
Kleine Karekiet, werd geringd op 1 september 2018 in
Haastecht en kwam een dag later in Ekeren, België weer in
een netje terecht. De afstand is 66,5 kilometer.
Rietzanger, geringd op 8 augustus 2018 en gecontroleerd
in Pays de la Loire, Frankrijk op 30 augustus 2018. Afstand
625 kilometer.
Rietzanger, werd op 20 augustus 2019 geringd in het
Doove Gat en op 31 augustus 2019 gecontroleerd in Donges, Frankrijk. Op een afstand van 717 kilometer.
Tjiftjaf, geringd als 1 KJ op 19 juli 2014 in het Doove Gat.
De vogel vloog op 12 april 2019 tegen een raam in Hendrik-Ido Ambacht, maar is daarna levend losgelaten. Het is
voor een Tjiftjaf best oud. 4 jaar, 8 maanden en 23 dagen.
Rietzanger, werd op 1 juli 2016 geringd als 1 KJ in het
Doove Gat en werd daar op 30 juni 2019 weer terug gevangen.
Snor, mannetje ouder dan 1 KJ werd op 4 juli 2018 geringd
in het Doove Gat en op 30 juni 2019 weer gecontroleerd.
Kleine Karekiet, werd in Geel, België op 12 augustus
2014 geringd en gecontroleerd in het Doove Gat na 4 jaar,
11 maanden en 7 dagen en wel op 19 juli 2019
Kleine Karekiet, werd gevangen aan de Oostvaardersdijk, Lelystad op 6 augustus 2019 en werd na 17 dagen door
ons terug gevangen in het Doove Gat. De afstand is 68
kilometer van de ringplek.
JAARVERSLAG 2019
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Kleine Karekiet, werd als 1 KJ gevangen en geringd op 2
augustus dit jaar in Makkum. De vogel werd op 21 augustus
terug gevangen in Haastrecht. De afstand is 122 kilometer.
Wintertaling, geringd op 25 augustus 2018 als 1 KJ
man. De vogel werd geschoten op 16 december 2018
nabij Le Pre Huard, Frankrijk. De afstand 461 kilometer.
Wintertaling, gevangen op 25 augustus 2018 als man 1
KJ in het Doove Gat. De vogel werd terug gemeld op 27
augustus 2019. De vogel werd doodgeschoten nabij Norre
Alslev, Denemarken.
Wintertaling, gevangen op 23 november 2018 als vrouw
ouder dan 1 KJ. Na 23 dagen werd deze vogel uit de lucht
geschoten nabij Loon Plage, Frankrijk. De afstand tot het
plaats delict is 210 kilometer.
Wintertaling, geringd op 25 september 2018 in het
Doove Gat. Deze vogel werd op 19 december 2019 teruggemeld uit Colombiere, Nord-Pas-de-Calais, Frankrijk. Zeer
waarschijnlijk slachtoffer van de jacht. De afstand was 506
kilometer.

CES Gouderak
Zwartkop, geringd op 6 juni 2008 als vrouw ouder dan 1
KJ werd op 11 april 2009 gecontroleerd in Merkplas, België.
Na 10 jaar is de terugmelding dan toch nog binnen gekomen, afstand 69 km.
Vink, vrouwtje 1 KJ werd op 5 augustus geringd. Deze vogel werd op 6 april 2019 dood gevonden en was tegen een
gebouw aangevlogen. De afstand van de ringplek bedroeg
9,4 kilometer.
Bosrietzanger, Op 9 juli 2017 als I KJ gevangen en geringd in de Stolwijkse Boezem werd op 18 mei 2019 gecontroleerd door een ringer in Rhoon. Dat is op 20,5 kilometer
van de vangplek.
Tjiftjaf, Deze vogel werd op 17 april 2016 geringd als ouder dan 1 KJ. Op 7 juni 2019 werd de vogel na ruim 3 jaar weer gecontroleerd op de CES plek.
Zwartkop, geringd op 5 mei 2019 als mannetje na IKJ. De
vogel werd na 3 maanden en 4 dagen in Houten gevangen
en gecontroleerd. Dat is 35 kilometer van de CES plek.
Cetti’s zanger, werd op 9 augustus 2018 geringd in het
Doove Gat, Haastrecht en werd 7 juni 2019 gecontroleerd
binnen het CES project in de Stolwijkse Boezem, Gouderak.
De afstand is 7,2 kilometer.

Vink, geringd op 30 oktober 2017 als mannetje ouder dan
1 KJ op WS. De vogel werd op 16 december 2018 gecontroleerd in Faringdon, England op een afstand van 362
kilometer.
Grote Gele Kwikstaart, werd op 4 mei 2018 geringd als
nestjong in Geroda, Duitsland. De controle van deze vogel
was op 25 september 2018 op Ringstation Westenschouwen. De afstand 462 kilometer.
Nachtegaal, geringd op Westenschouwen op
15 augustus 2018. De controle van de vogel vond
plaats op 2 september 2018 in Chenac Saint Seurin
d’Uhzet en dat ligt op een afstand van 763 kilometer.
Kleine Karekiet, werd op 29 augustus 2018 als 1 KJ op
Westenschouwen geringd. Drie dagen later werd de vogel
gecontroleerd in Donges, nabij Nantes, Frankrijk op een afstand van 639 kilometer.
Merel, geringd op 13 oktober 2018 als vrouw na 1 KJ op
WS. De vogel werd gecontroleerd op 10 december 2018
nabij Damme, Belgie op een afstand 50 kilometer.
Koperwiek, man 1KJ werd op 30-10-2017 geringd op
Westenschouwen en werd teruggemeld op 1 januari
2019, Tonbrigde, Engeland. De afstand is 237 kilometer.
Zwartkop, geringd op 20 september 2018 als 1 KJ op
Westenschouwen en gecontroleerd op 29 september
2018 in Sevilla, Spanje. Een reis van 2 maanden en 9 dagen.
Afstand 1780 kilometer.
Zwartkop, op 10 september 2017 geringd op WS als
man 1 KJ. De vogel werd gecontroleerd op 2 februari 2019
in Tizi Alouana, Ait R’zin, Bejaia, Algerije. Dit is de eerste keer
dat we een terugmelding kregen uit dit land. De afstand is
1700 kilometer. Misschien klaar maken voor een oversteek
over de Middellandse Zee via Sardinië en Corsica of mogelijk Majorca.
Zwartkop, geringd op Westenschouwen op 13 september 2018 en werd op 8 april 2019 gecontroleerd in de
kop van Noord-Holland in Wieringerwerf. De afstand is 165
kilometer.
Vuurgoudhaan, een mannetje 1 KJ werd op 23 september 2018 geringd op Westenschouwen. De vogel kwam 7

Westenschouwen
Bosrietzanger, werd geringd als 1 KJ op 2 augustus
2018 op WS en werd 10 dagen later gecontroleerd Assenede, België. Dat is op een afstand van 50 kilometer.
w
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Terugmeldingen VRS Nebularia
dagen later gecontroleerd in Pays de La Loire, Frankrijk. De
afstand is 639 kilometer.
Tuinfluiter, werd gevangen op Westenschouwen op 30
juli 2018 als 1 KJ man. De vogel werd op 12 juni 2019 gecontroleerd in Zandvoort. De afstand is 93 kilometer van
de vangplek.
Zwartkop, mannetje ouder dan 1 KJ werd geringd op 19
september 2018 op Westenschouwen en werd 15 dagen
later gecontroleerd en wel op 4 oktober 2018 Messanges, Aguitaines, Frankrijk op een afstand van 954 kilometer.
Tuinfluiter,werd op 22 juli 2017 gevangen opWestenschouwen. Op 7 september 2019 werd de vogel gecontroleerd
Messanges, Aguitaines, Frankrijk. Heeft waarschijnlijk dezelfde route gevlogen als de zwartkop van hier boven !
Keep, werd gevangen op Westenschouwen op 2
november 2017 als vrouw 1 KJ. De vogel werd gecontroleerd op 8 mei 2019 aan de Botnische golf
in Hudiksvall, Zweden. De afstand is 1380 kilometer.
Pimpelmees, als 1 KJ vogel geringd op Westenschouwen
op 15 oktober 2017. De vogel werd gecontroleerd op 5
mei 2019 in Kolderveen, Terwispel, Friesland. De afstand is
220 kilometer.
Fitis, geringd op 22 juli 1987 op ringstation Westenschouwen. De “vogel “werd terug gemeld op 18 mei 2019 als onbekende soort. Het ringetje werd gevonden nabij Norden
aan de Duitse Wadden zee. De afstand 318 kilometer.
Een terugmelding na ruim 31 jaar.
Koolmees, geringd op 12 oktober 2015 op Westenschouwen werd gecontroleerd op 9 juni 2019 in Tilburg. Dat is
een afstand van 92 kilometer.
Koperwiek, gevangen op 20-10-2019 en werd binnen 11
dagen doodgeschoten in Looberghe, Frankrijk, De afstand
130 kilometer.
Tjiftjaf, deze vogel werd op 3 oktober 2019 geringd als
1 KJ geringd nabij Hanstholm, Denemarken en werd op
mijn (Cor O., red.) verjaardag, 25 dagen later gecontroleerd op Westenschouwen. De afstand is 668 kilometer.
Pimpelmees, werd op 17 oktober 2019 geringd op
Westenschouwen en werd na 18 dagen gecontroleerd
op het Kornwerderzand aan de Afsluitdijk, Friesland.
Zwartkop, geringd als vrouw 1 KJ op 16 oktober
2018 op Westenschouwen. De vogel werd terug gemeld als verkeersslachtoffer op 29 oktober 2019 vanuit
Amedo, La Rioja, Spanje. De afstand is 1138 kilometer.
Goudhaan, werd op het Fagelstation Ottenby, Oland,
Zweden geringd op 26 april 2019. We hebben de vogel
gecontroleerd op 27 oktober 2019 op Westenschouwen.
Na een half jaar en op een afstand van 972 kilometer.
VRS NEBULARIA
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9 november 2019, Marcel heeft een merel met Finse ring, Aad een
zwartkop met Engelse ring, eerder die dag werd al een goudhaan
met een Letse ring gecontroleerd, dat gebeurt niet vaak!

Graspieper, werd geringd als 1KJ vogel op 22 september
2019 op het Fagelstation Nidingeus. Een ringstation op een
klein eilandje in het Kattengat ten zuiden van Gotenborg.
De vogel werd op 12 oktober 2019, dus 20 dagen later
terug gevangen op Westenschouwen. De afstand is 820 kilometer.
Goudhaan, geringd op 16 oktober 2019 in Rucavas Pagasts, Letland. Het vogeltje werd op 9 november 2019 gecontroleerd op Westenschouwen. De afstand was 1238 km
in 23 dagen afgelegd.
Waterral, werd geringd op 15 november 2015 in Aalter, België. Deze vogel werd op 4 november 2018 terug
gevangen op Westenschouwen. De afstand bedraagt 67
kilometer.
Waterhoen, gevangen op 23 oktober 2019 op
Westenschouwen en geringd als 1 KJ. De vogel werd
op 10 november 2019 gecontroleerd in Ranville, Basse-Normandie op een afstand van 390 kilometer.
Kruisbek, Op 1 augustus 2019 oktober werd er een
mannetje 1KJ Kruisbek geringd door medewerkers binnen
het Max Planck instituut, Gefrees, Duitsland. De vogel werd
in een klein groepje van drie vogels terug gevangen op 15
oktober2019 op Westenschouwen. De afstand is 592 kilometer.
Merel, een vrouw 2 KJ werd geringd op 20 april 2018 in
Kuopio, Finland. Op 9 november 2019 werd deze Merel
gecontroleerd op Westenschouwen. De afstand is 1970 kilometer.
Grote Barmsijs, geringd op 17 november 2018 als vrouw
1 KJ op Westenschouwen. De vogel werd gecontroleerd op
3 januari 2019 in Begijnendijk, België. Een afstand van 105
kilometer. n
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Overzicht geringde vogels VRS Nebularia 2019
SOORT
Fazant
Sperwer
Torenvalk
Waterral
Waterhoen
Kerkuil
Steenuil
IJsvogel
Draaihals
Grote Bonte Specht
Kleine Bonte specht
Veldleeuwerik
Boomleeuwerik
Boerenzwaluw
Boompieper
Graspieper
Gele kwikstaart
Grote Gele Kwikstaart
witte kwikstaart spec.
Winterkoning
Heggenmus
Roodborst
Nachtegaal
Blauwborst
Gekraagde Roodstaart
Paapje
Roodborsttapuit
Merel
Beflijster
Kramsvogel
Zanglijster oostelijk
Zanglijster westelijk
Koperwiek
Cetti’s Zanger
Sprinkhaanzanger

AANTAL
2
1
11
18
8
58
23
3
3
2
1
6
1
3
4
45
47
77
1
61
110
664
3
14
7
4
7
248
1
6
55
107
169
11
15

SOORT
Snor
Rietzanger
Bosrietzanger
Kleine Karekiet
Grote Karekiet
Spotvogel
Braamsluiper
Grasmus
Tuinfluiter
Zwartkop
Bladkoning
Tjiftjaf
Siberische Tjiftjaf
Fitis
Goudhaan
Vuurgoudhaan
Bonte Vliegenvanger
Staartmees
Zwarte Mees
Pimpelmees
Koolmees
Boomkruiper
Ekster
Spreeuw
Huismus
Vink
Keep
Groenling
Putter
Sijs
Kneu
Kruisbek
Goudvink
Rietgors
Totaal

AANTAL
14
293
50
356
1
14
10
30
74
959
7
378
1
73
1778
265
9
84
5
687
202
12
1
75
13
112
14
17
5
4
3
18
24
28
7429

Cor ringt, Frits schrijft

vuurgoudhanen

roodborsttapuit

braamsluiper is weinig gevangen in 2019
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Van de penningmeester
De begroting was opgesteld met een verwacht inkomen van donateurs, giften en bijdragen van enkele sponsoren.
Helaas hebben we moeten constateren dat we van een aantal vaste donateurs/ ringers in 2019 geen bijdrage hebben
ontvangen. Bij de giften van assistenten, overige donateurs, verenigingen, terreinbeheerders en de Rabobank hebben
we meer ontvangen dan begroot en werd het verschil weer ruim gecompenseerd. Een nalatenschap van Hennie van
Buren van € 2.000,00 is bijgeschreven en zal goed worden besteed, o.a. door in de Vogelatlas de Groenpootruiter
(Tringa nebularia) te sponseren ter nagedachtenis aan Hennie.
Bij de uitgaven bleven we ruim onder de begroting, dat is een compliment aan eenieder om toch de kosten binnen
ons ringstation zo laag mogelijk te houden.
Hieronder ziet u het financieel overzicht over 2019:
Post
Banksaldo per 01-01-2019 Rabo
Saldo spaarrekening 01-01-2019
Totaal saldo per 01-01-2019
Tegoedbon Vogeltrekstation 01-01-2019

Donaties, giften en bijdragen div. organisaties
NL-Doet bijdrage
Advertentiekosten
Vergoeding ringen Vogeltrekstation*
Vergoeding speaker en jubileumboekje
Bijdrage Rabobank Clubkas 2017
Nalatenschap H. van Buren

Saldo 2019
2.436,24
2.000,48 +
4.436,72
0.00
Inkomsten

Uitgaven

3.765,83
400,00
200,00
57,09
65,00
373,74
2.000,00

Te veel betaalde donatie retour
Ringen 2020
Mistnetten
Diverse ringmaterialen
Korting bon VT*
Electra en geluid vinkenbaan
Brandstof
Vogelvoer en onderhoud volière
Onderhoud vinkenbaan
Jaarverslag en website
Bankkosten
Luidsprekers Doove Gat en akkerrandenproject
Diverse/onvoorzien donatie Vogeltrekatlas t.n.v. Hennie
Lief & Leed
Vergaderkosten
Uit reserve
0,00+
Totaal inkomsten
6.904,00
Totaal uitgaven

100,00
1.070,00
283,30
124,94
- 57,09
647,59
95,55
83,20
262,75
249,06
119,37
183,90
150,00
31,00
253,50
+
3.664,16

Banksaldo per 31-12-2019 Rabo
5.690,20
Saldo spaarrekening 31-12-2019
2.000,68
Tegoeden Vogeltrekstation per 31-12-2019
0,00
*) waardebon van VT is niet via bankrekening gelopen.
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