
JAARVERSLAG 2020VRS NEBULARIA 1

Stichting Vogelringstation 
Nebularia

Jaarverslag 2020



JAARVERSLAG 2020VRS NEBULARIA 2

Jaarverslag 2020
Vogelringstation Nebularia

Het werk van VRS Nebularia is in 2020 mede mogelijk gemaakt door:

Natuur- en Vogelwerkgroep ‘Krimpenerwaard’

Stichting Zuid-Hollands Landschap

Bureau Schildwacht

Staatsbosbeheer Schouwen Duivenland

Het Oranjefonds, NL Doet

Rabobank

Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland

Stichting Vogeltrekstation

Waterschap Scheldestromen



JAARVERSLAG 2020VRS NEBULARIA 3

Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland

Colofon:
Teksten: Co van den Boogert, Erik Kleyheeg, Cor Oskam, Wim van der Klooster, Marcel    
 Schildwacht en Aad Vuyk. Correcties Shanna van Ree
Foto’s:  medewerkers VRS Nebularia tenzij anders vermeld
Foto omslag: Siberische boompieper, Anthus hodgsoni (Cor Oskam)
Kaart omslag: Topografische kaart 1:25.000 blad 42, 2018, Kadaster Apeldoorn, CC-BY-3.0 licentie
Vormgeving:  Aad Vuyk
Oplage:  36 stuks
Druk: Efficiënta drukkerij, Krimpen a/d IJssel

Stichting Vogelringstation Nebularia is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Giften zijn belasting aftrekbaar

De stichting stelt zich ten doel:
Vogels ringen voor wetenschappelijk onderzoek om deze uiteindelijk beter te kunnen beschermen.
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In dit nieuwe jaarverslag van VRS Nebularia kom je er ei-
genlijk niet onderuit om dat irritante virus te benoemen. 
Voor ons als ringstation had dat natuurlijk ook zo zijn con-
sequenties. Ondanks dat we in maart 2020 een goede ac-
commodatie hadden gevonden voor het houden van onze 
jaarvergadering kon dat op het laatste moment niet door-
gaan vanwege besmetting van het personeel van het res-
taurant. Een van onze actieve ringers besloot mede gezien 
zijn leeftijd, tijdens het afgelopen vangseizoen op Westen-
schouwen geen risico te willen lopen en is het hele seizoen 
thuis gebleven. Een tweetal excursies voor de Natuur en 
Vogelwerkgroep de Krimpenerwaard hebben we niet door 
laten gaan en verschoven naar een later tijdstip. SBB Zee-
land had ook plannen om een ochtend in het seizoen langs 
te komen. Ook dat kon niet georganiseerd worden. Maar 
goed, al deze zaken zijn relatief als je het spiegelt aan ziek 
worden of zelfs erger. Het COVID-virus kwam voor veel 
van ons best wel dichtbij, maar gelukkig zijn weinig tot geen 
van onze mensen ziek geworden.

Op het ringstation en binnen de diverse  projecten konden 
we met in achtneming van de bekende maatregelen het 
onderzoek doorgang laten vinden. Enkele van de conclusies: 
vetblazen met een masker is niet te doen. De deur van de 
vinkershut open laten staan vanwege de natuurlijke ventila-
tie en dan ook nog willen vangen op de druip gaat ook niet 
samen. Laten we hopen dat het komende seizoen weer wat 
gaat lijken op wat we gewend zijn.
Het was afgelopen zomer op bepaalde dagen, tussen de 
twee corona golven in, bijzonder druk met de recreatie in 
Boswachterij Westenschouwen. Mensen konden niet op va-
kantie in het buitenland en zochten een alternatief in eigen 
land. Diverse recreanten liepen van de paden af, sprongen 
over hekken en liepen dwars door het beschermde duin 
en kwamen zo ook op ons terrein terecht. Dat was tevens 
het gevolg van de vele paden die damherten tegenwoordig 
in de vegetatie achterlaten. De damherten waren dit jaar 
weer een groter probleem dan in voorgaande jaren. In de 
maand juli waren ze nog steeds op ons terrein te vinden. 
Verderop in dit jaarverslag kunt u daar meer over lezen.

We konden afgelopen jaar de projecten, CES in de Stol-
wijkse Boezem in Gouderak en het onderzoek in de Hooge 
Boezem achter Haastrecht in de Krimpenerwaard met 
inachtneming van de maatregelen van het RIVM gewoon 
door laten gaan. We moesten zo nu en dan mensen teleur-
stellen als het iets te druk werd. Een beknopt verslag van 
beide projecten kunt u verderop in dit verslag vinden.

Door de kwetsbare bezetting waren we blij met de aan-
melding van twee geïnteresseerde nieuwe potentiële vrij-
willigers op het ringstation Westenschouwen. Wim van der 
Klooster en Connie Elebaas zijn een aantal keren op de 
baan geweest om kennis te maken. Dat alles in de weten-
schap dat het niet ideaal was om zo te starten vanwege de 
maatregelen en de  beperkte bezetting. We gaan kijken of 
we volgend jaar verder kunnen met de samenwerking.  
De renovatie van het dak van de woonhut hebben we in 
het weekend van 25 en 26 juni uitgevoerd. Het was fijn dat 
we een goede bezetting hadden om de klus te klaren. Ik 
weet nog wel dat het stik heet was en een rondje zwem-
men in zee en diverse biertjes nodig waren ter afkoeling. 
Op pagina 27 leest u er meer over
We hebben een nieuwe energiezuinige koelkast gedoneerd 
gekregen. Daar zijn we super blij mee. Maar we hebben  
gemerkt  dat we eind oktober en november met de be-
staande zonnepanelen en met veel aan een gesloten donke-
re sombere dagen te kort komen met stroom. Onze ‘prik-
specialist’ Frits Vuyk gaat dit jaar dat probleem oplossen. De 
nieuwe koelkast heeft ons al heel wat gasflessen bespaard. 

De totale vangsten waren afgelopen jaar als gemiddeld te 
bestempelen. In totaal, kijkend naar de diverse projecten, 
werden er 7.363 vogels van een ring voorzien. Er waren 
621 terugmeldingen waarvan 491 eigen terugmeldingen. 
De vreemde terugmeldingen kwamen uit  11 verschillende 
landen. De verste uit Senegal met een afstand van ruim 
4.700 kilometer.  We hebben daar dan wel bijna 20 jaar op 
moeten wachten voordat deze visdief binnenkwam.  U kunt 
daar meer over lezen bij het stukje over terugmeldingen op 
pagina 29.  We konden dit jaar weer rekenen op een goede 
en plezierige samenwerking met de mensen van SBB Wes-
tenschouwen, Zeeland. Of het nu om ontheffingen ging, de 
hulp bij onze jaarlijkse bomendag of het meedenken over 
een oplossing wat betreft de overlast van damherten.  Dat 
was fijn om te merken. Verder willen wij ook het Zuid-Hol-
land Landschap in het Veenweidegebied in de Krimpener-
waard benoemen vanwege de samenwerking wat betreft 
de projecten in Gouderak en in Haastrecht. Samen kwamen 
we tot mooie dingen.
William van der Hulle, Alex de Visser, Marijke Lieman, Rolf 
van Beek,  Stacey Dutrey van Haeften,  Maarten Breedveld.  
Bedankt allemaal. n

Cor Oskam                                                                                                                         
VRS Nebularia
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Bomendag op de vinkenbaan: hard werken met een mooi resultaat

Voor het eerst sinds jaren is er geen ringersdag georgani-
seerd vanwege de coronacrisis. Wel hebben we in 2020 nog 
twee ringers in opleiding gehad. Hun vaardigheden worden 
elk jaar beter. 
In 2020 heeft Marcel Schildwacht zijn certificering gevolgd 
op de vinkenbaan in de Amsterdamse Waterleidingduinen.

In de plaatselijke krant van Schouwen Duivenland heeft een 
tweedelig artikel gestaan over de vinkenbaan. In de Sterna, 
een contactblad voor de vogelvereniging op Schouwen-
Duiveland en Goeree-Overflakkee heeft een artikel gestaan 
over onze activiteiten. Een oproep voor vrijwilligers leverde 
twee reacties op. In de Waardvogel, een contactblad van 
de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard hebben 
diverse artikelen gestaan over de ringactiviteiten in de Krim-
penerwaard.

Tijdens onze ringactiviteiten in de Krimpenerwaard en op 
de Vinkenbaan worden we regelmatig bezocht door di-
verse gasten. Soms betreft het een terreinbeheerder, een 
donateur, of gewoon een geïnteresseerd persoon die via 
de website contact heeft gezocht met het verzoek een keer 
langs te mogen komen. Tijdens hun bezoek laten we deze 
gasten alle ins en outs van het ringwerk zien. Het was in een 
aantal gevallen dan lastig om de gasten de nodige informa-
tie te geven en gelijktijdig de coronamaatregelen in acht te 
nemen. Uiteindelijk hebben we besloten om geen externe 
gasten meer toe te laten bij de ringactiviteiten en hebben 
alle verdere afspraken geannuleerd.

Bezoekers en gasten
Tijdens ons ringwerk staan we open voor belangstellenden 
om ze kennis te laten maken met onze ringactiviteiten.
Doove Gat: Bij de ringactiviteiten in het Doove Gat worden 
we regelmatig bezocht door Rob van Straaten en Coen van 
Nieuwamerongen, Jaap Oosterom en Daan van Braak.
Verder kwam Maarten Breedveld van het ZHL een keer 
langs omdat hij dacht dat de ringer aldaar aan het vissen 
was.

Stolwijkse boezem: In de Stolwijkse Boezem hebben we 
in 2020 bezoek gehad van Coen van Nieuwamerongen en 
Stacey Dutry van Heaften (ZHL).

Vinkenbaan: Buiten onze eigen ringers, ringers in opleiding 
en vaste assistenten, worden we ook bijgestaan door diver-
se partners en familieleden. Binnen de marges van de co-
ronamaatregelen, zijn er ook in 2020 enkele bezoekers en 

extra vrijwilligers geweest op de vinkenbaan. Het betreft E. 
van der Jagt, familie Klingers, Bob Oskam, Rob van Straaten, J. 
Grandia (SBB), W. van der Hulle (SBB)  D. Mielard (SBB) fa-
milie Kandel, familie Schrijvershof, familie Timmer (interview 
krant), S. van Ree en familie Tielkemeijer.

Onderhoud
Aan elke ringlocatie dient onderhoud te worden verricht 
om te zorgen dat je vangcapaciteit niet verloren gaat. Buiten 
het snoeien en maaien hebben we ook nog diverse andere 
materialen die onderhouden moeten worden. Een kleine 
opsomming:

Doove Gat: Het Zuid-Hollands Landschap heeft op ons 
verzoek de rietkraag in delen gemaaid en diverse houtop-
standen teruggesnoeid. Aan het begin van het seizoen (eind 
juni) beginnen we met een aantal misnetlocaties van het 
voorgaande jaar terug te zoeken. Als deze zijn gevonden 
worden er planken in het (water)riet aangebracht. Dit jaar 
was Marcel de “gelukkige” om door een plank heen te zak-
ken. Maar doordat hij lieslaarzen aanhad, bleef het natte pak 
dit keer uit.

Stolwijkse Boezem: ook hier was het Zuid-Hollands Land-
schap in de wintermaanden hard bezig geweest. De bramen 
in de boezem nemen enorm toe, maar er was veel weg-
gemaaid. Zelf hebben we rond de mistnetopstellingen nog 
veel bramen weggesnoeid en uitgetrokken. Ook was er veel 
overhangend hout boven de sloot verwijderd. Dit had bij 
mistnet 4 tot gevolg dat deze volledig kaal kwam te staan. 
Dit hebben we opgelost door enkele takken in de grond te 
steken om weer enigszins wat achtergrond te krijgen.

Vinkenbaan: het meeste onderhoud vindt plaats op de vin-
kenbaan. Elk jaar worden in februari, samen met een me-
dewerker van SBB enkele bomen in het bos in het Gadra-
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Marcel in actie op NL-Doet, takkenrillen tegen de damherten

schade aan het duin door vertrapping  van de fitlaag met als gevolg 
uitspoeling door de regen: ernstge erosie door de wildwissels van de 
damherten

bos weggezaagd om vervolgens te dienen als hout rond de 
druip. De NL-doet werd dit jaar vanwege corona afgelast. 
Toch hebben we met een zeer beperkt groepje vrijwilligers 
die dag enkele onderhoudswerkzaamheden gedaan. Enke-
le palen  van het raster werden vernieuwd en er werden 
enkele gaten in takkenrillen opgevuld met gesnoeide duin-
doorns. De openlucht wc kreeg een geheel nieuwe plek, nu 
met aanzienlijk meer privacy. Rieten matten zorgen voor 
een goede afscherming naar het toegangspad.
Voorafgaand aan het vangseizoen werd de vinkenbaan ge-
maaid en het maaisel afgevoerd. Beide hutten werden aan 
de buitenzijde geteerd. De slaaphut kreeg nieuwe dakbe-
dekking. De binnenzijde werd weer smetteloos wit geverfd.
Om de nieuwe maaimachine beter te beschermen tegen 
de weersinvloeden, werd er een afdakje gemaakt tussen de 
watertanks en de ringhut. De vijver is van nieuw folie voor-
zien, daar het oude lek was geraakt.

Eind september ontvingen we het bericht dat er in de dui-
nen Amerikaanse Vogelkers zou worden bestreden. Op 
zich natuurlijk goed dat deze exoot wordt verwijderd en 
de karakteristieke beplanting weer een kans te geven, maar 
voor de zwartkoppen slecht nieuws. Ook op de vinkenbaan 
staan enkele Amerikaanse vogelkersen. De planning van het 
loonbedrijf was om exact in onze hoek te starten met de 
werkzaamheden. Gelukkig konden we de directievoerder 
en aannemer overtuigen om eerst aan de andere kant van 
het eiland te starten en “onze hoek” als laatste aan te pak-

ken. Ook hadden we de afspraak dat ze niet op de vinken-
baan zouden komen, maar dat wij zelf na het einde van het 
seizoen de Amerikaanse vogelkersen zouden wegzagen.

Damherten
De populatie damherten op de kop van Schouwen neemt 
enorm toe. In 2005 werden bij een wildtelling nog maar 
200 dieren geteld met een geschatte populatie van 325 die-
ren (Alterra; rapport 1.142). In 2020 werden er ruim 1.300 
dieren geteld (mededeling SBB). De gevolgen van deze aan-
talsontwikkeling zien we helaas ook rond de vinkenbaan. Tot 
2012 werden er door ons rond de vinkenbaan geen dam-
herten gezien. Alleen zagen we met regelmaat reeën. Reeën 
hadden tot eind juni het rijk alleen op de vinkenbaan. Er ver-
bleef dan meestal een bok en één of meerdere geiten op 
en rond de vinkenbaan. Werd de vinkenbaan opgebouwd in 
juli, dan verdwenen de reeën en zagen we ze alleen nog in 
de vroege ochtend of in de avondschemer in het openduin 
tussen de vinkenbaan en het strand.

De damhertpopulatie nam zienderogen toe. In de zomer-
maanden werden de dieren vooral gespot bij de meeuwen-
duinen. Na de bronst, zo eind oktober, trokken de dieren 
ook de bossen in. Een bekende plek waar je dan vanaf half 
november tot ver in februari damherten kon zien, was de 
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belangrijke doelstelling van vrijwilligerswerk is gezelligheid en sociale 
cohesie

heuvel langs het fietspad.  In de eerste helft van november 
2012 werd ook het eerste damhert waargenomen op de 
vinkenbaan. Het betrof een mannetje die in de nachtelijke 
uren kwam grazen op de vinkenbaan. Omdat we zelf ook 
nog wel actief waren met nachtproject zoals het vangen 
van waterrallen en veldleeuweriken, verdween het manne-
tje meestal de zeereep in. In de loop der jaren nam het 
aantal waarnemingen toe. Er kwamen ook meer mannen 
en vrouwen damhert naar de vinkenbaan. En we konden de 
kalender er op gelijk zetten: 1 november werden de eerste 
exemplaren gezien.

Nadat de vinkenbaan werd afgesloten voor een winter/ 
voorjaarrust, bleven wel de damherten achter op de vin-
kenbaan. Het was er lekker rustig, beschut en er is een gras-
perceel met gras. Bij zomerse bezoeken aan de vinkenbaan, 
telden we soms wel meer dan tien exemplaren die lagen te 
herkauwen.
In 2020 werd de vinkenbaan half juli vangklaar gemaakt.  De 
eerste nachten waren zeer onrustig. De damherten liepen 
‘s-nachts langs de slaaphut en deden dat niet altijd even 
zachtjes. Als je ’s-morgens wakker werd en je wilde je even 
wassen bij de pomp, dan stond je oog in oog met een dam-
hert. Zelfs overdag liepen de damherten over de vinken-
baan, terwijl de mistnetten open/vangklaar stonden.  Een 
damhert reageert heel anders dan een ree. Een damhert 
is veel minder bang van mensen waardoor hij ook lastig te 
verjagen is. Als we een damhert zien, kunnen we gillen wat 
we willen, maar ze trekken zich er niet al te veel van aan. 
Meestal zien we dan een luidruchtige doldwaze achtervol-
ging, met gevolg dat we een keer tegen een groep aanliepen 
van bijna veertig (!!) dieren die achter een bosje stonden te 
grazen.

Het nadeel van de toename van het aantal damherten is 
o.a. dat de vegetatie op de kop van Schouwen (zeker op 
en rond de vinkenbaan) zienderogen verandert. De on-
derbegroeiing van varens is vrijwel verdwenen (damher-
ten eten graag varens). Duindoorns worden kapotgelopen 
want damherten lopen dwars door het, voorheen, dichte 
struweel heen. De onderste anderhalve meter van eiken, 
kardinaalsmuts en meidoorn worden in de winter kaalge-
vreten. Dit heeft weer gevolgen voor reeën, want die kun-
nen vervolgens niet meer bij de jonge twijgjes komen (een 
ree is aanzienlijk kleiner). Op de Kop van Schouwen zit nog 
een redelijke populatie met reeën, maar in de Amsterdamse 
waterleidingduinen bij Zandvoort, is de reeënpopulatie vrij-
wel verdwenen.

In 2020 zijn er nieuwe maatregelen getroffen om de popu-

latie van de damherten terug te dringen. Was voorheen het 
duingebied rond de vinkenbaan en het omliggende bosge-
bied een rustgebied voor roodwild, vanaf 2020  mag daar 
nu ook worden gejaagd. Hopelijk draagt dit ertoe bij dat de 
damherten wat meer het bos op gaan zoeken en minder 
op de vinkenbaan blijven hangen zodat de vegetatie op en 
rond de vinkenbaan zich kan gaan herstellen. n

Niets vermoedend stap je voor de 5e keer die ochtend 
over het heuveltje naar de ring. Hangen er pal voor je 
neus in een strak diagonale lijn een 6-tal vrolijk kwette-
rende kleine barmsijzen. Wat een verrassing!
Mijn dag kon niet meer stuk. (Bert Kleijn) n
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Wim van der Klooster

Kennis maken met Wim van der Klooster
Mijn naam is Wim (Willem) van der Klooster. Geboren en 
getogen op het mooie eiland Schouwen-Duiveland.
Ik ben in 1953 geboren in Schuddebeurs  en woon nu in 
Noordgouwe aan de buitenkant van het dorp. Getrouwd 
met Linda en we hebben 3 kinderen, een dochter en 2 
zoons en 2 kleinkinderen.
Na mijn opleiding MTS (proces techniek) in Terneuzen heb 
ik een aantal jaren gewerkt bij de aanleg van de Ooster-
scheldekering. Hierna ben ik overgestapt naar het onderwijs. 
Ruim 30 jaar heb ik als  technisch onderwijsassistent (ama-
nuensis) op de Pontes scholengemeenschap in Zierikzee 
gewerkt. Ik geniet nu van mijn pensioen.
Vroeger altijd veel gesport, voetbal tot mijn 42e jaar. Ge-
stopt vanwege knieproblemen. Ook veel aan tennis gedaan 
en daarna nog 14 jaar als jeugdtrainer bij de voetbal ge-
weest. Na de sport heb ik  bezigheid gezocht in het natuur-
werk. Ik was altijd al  begaan met de natuur maar niet actief. 
Nu doe ik vrijwilligerswerk bij Natuurmonumenten. Bij de 
Natuur en Vogelwacht Schouwen Duiveland is dat meestal 
terrein beheer waaronder wilgen knotten e.d. Ook voor de 
werkgroep Kiekendieven Zeeland doe ik wat werkzaamhe-
den. Ook heb ik een aantal nestkasten waarvan enkele met 
camera. Daarnaast heb ik een hond. Een golden retriever, 
waar ik veel plezier aan beleef. Tuinieren is ook een hobby. 
Ik heb een flinke moestuin en onderhoud een aantal tuinen 
van buren. Ook heb ik een nog paar bijenkasten.
Ik ben bij de vinkenbaan terecht gekomen na het lezen van 
het jaarverslag in Sterna, het blad van de Natuur en Vo-
gelwacht Schouwen-Duiveland  waar gevraagd werd of er 

mensen waren om de groep te komen versterken. Na een 
aantal dagen proefdraaien ben ik tot de conclusie gekomen 
dat dit weer een mooie aanvulling is voor mijn vrije tijdsbe-
steding. Hopelijk kan ik op deze manier nog een flink aantal 
jaren ”vogelen”. Wim heeft maar twee keer een ochtend 
kunnen meelopen. Dit mede vanwege de beperkingen in 
het kader van alle COVID-19 maatregelen. 

Naast Wim hebben we afgelopen jaar kort kennis gemaakt 
met Connie Elebaas.

Vogelaar Pur Sang, 
waarom ik niet? 
Een ding weet ik zeker, een 
vogelaar pur sang ben ik niet 
en zal ik ook nooit worden. 
Telkens neem ik mij voor erop uit te trekken en alle vogels 
die binnen mijn bereik komen nader aan een blik te onder-
werpen. Overal op de dijk zie ik ze staan, die auto’s met vo-
gelaars, mannen, want het is en blijft een mannending, met 
enorme telelenzen op alle momenten van de dag. Soms 
wil ik ook zo zijn en trek ik er op uit. Thermoskan, aante-
kenboekje, vogelgids  en natuurlijk de kijkers mee; ik ben 
helemaal geprepareerd en ben er klaar voor. Even later de 
auto in de berm, statief ernaast en speuren maar. Maar dan:
Telkens merk ik dat ik er na een halfuur schoon genoeg 
van heb en verlang ik weer naar huis om ‘zinvoller’ dingen 
te doen. Om het af te wisselen kies ik ook weleens voor 
de fiets, maar dat gelukzalige wat ik bij de andere voge-
laars bespeur, wil zich maar niet bij mij openbaren; ik ben 
er inmiddels mee gestopt. Anders wordt het nl. wanneer ik 
met een vriend op pad ga. We wisselen waarnemingen uit 
en attenderen elkaar op feitjes en weetjes. Zo’n dag vliegt 
voorbij en de soortenlijst liegt er niet om. Voldaan keer ik 
huiswaarts niet meer met de bedoeling ‘zinvoller’ dingen te 
doen. De rode draad , besef ik, in mijn leven is, dat ik de 
dingen graag met de ander deel. Het ringen van vogels is 
zo’n activiteit. Het is zinvol, het draagt ergens aan bij en 
voor mij is het bovenal de sfeer en het samen iets doen wat 
het werk de moeite waard maakt. Uiteraard zou ik na het 
behalen van mijn ringersdiploma er alleen op uit kunnen 
trekken om een start te maken met het ringen van roofvo-
gels op Schouwen-Duiveland, maar ik weet dat iets mij altijd 
zal weerhouden en dat is het uiteindelijk het ontbreken van 
een collega-ringer. Mijn weg daarom: In het bonte gezel-
schap op de Vinkenbaan vind ik de inspiratie, de gezelligheid  
en daarmee de zin om vroeg op te staan en vogeldingen 
te doen.  n
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jonge kerkuil op de weegschaal      

jonge ransuilen

Uilenonderzoek
Wij werken al jaren samen met de Natuur en Vogelwerk-
groep Krimpenerwaard (NVWK). Meerdere leden binnen 
Nebularia zijn ook lid van deze club. Binnen deze grote na-
tuurvereniging is er een actieve groep die zich bezig houdt 
met onderzoek naar uilen. Inventariseren van territoria van 
zowel ransuil, kerkuil, bosuil en steenuil, het nalopen van de 
bijna honderd nestkasten. Verder zoeken ze naar geschikt 
biotoop om er,  waar er een gevonden is,  een nieuwe kast 
op te hangen.
De drijvende krachten achter deze werkgroep zijn Stefan 
van der Heijden en Jannie Mohemius. Het is altijd prettig 
om met hen samen te werken. Doorgaans krijgen we via 
deze contactpersonen een oproep wanneer een nestje 
geringd kan worden. Op de jaarlijkse bijeenkomst van de 
werkgroep worden we uitgenodigd en krijgen we informa-
tie over de aantallen broedende of territoria van de diverse 
soorten uilen. Over ontwikkelingen binnen de werkgroep 
en de doelen voor het komende jaar. Wij kunnen de gering-
de uilen die teruggemeld zijn tijdens de bijeenkomst delen 
met de werkgroep. Deze bijeenkomsten zijn zinvol maar 
het is tevens een moment om even gezellig bij te praten.

De kerkuilen deden het dit jaar minder goed dan in 2019. 
Er waren minder broedgevallen en dus ook minder jongen. 
In 2019 konden we 58 pullen ringen, afgelopen jaar maar 
26 jonge vogels. Er waren in het algemeen minder muizen 
al was dat op een enkele locatie in het geheel niet zichtbaar. 

Het zorgenkindje de steenuil is op steeds minder plekken 
tot broeden gekomen. In totaal konden we maar 10 pullen 
ringen. Met de gedachte dat ongeveer 70 procent van de 
jonge uilen het eerste jaar niet zal overleven is dat een heel 
slecht teken voor de toch al zo kwetsbare populatie in de 
Krimpenerwaard. Er is in de laatste tientallen jaren al zo-
veel energie en menskracht gestoken om het leven voor de 

steenuil beter te maken. De gehele Krimpenerwaard inven-
tariseren. vanuit de Natuur en Vogelwerkgroep de Krimpe-
nerwaard binnen het erfproject alle aandacht vragen voor 
dit kleine uiltje. Takkenrillen maken en overhoekjes creëren 
en bosuilen in de buurt ontmoedigen. Informatie geven aan 
bewoners die in het bezit zijn van een boomgaard of een 
restant daarvan en een redelijk goed steenuilen biotoop. 
Alle inspanningen ten spijt. Hoe lang zullen we hem nog 
zien?

We hadden dit jaar een nest ransuilen die uit de boom wa-
ren gewaaid. De jonge vogels zijn, na een publieke melding 
door de dierenambulance, opgehaald waarna men later tot 
de conclusie kwam dat het misschien toch beter was om 
de halfwas vogels weer terug te plaatsen in de nestboom. 
Er zijn uiteindelijk 2 van de 5 vogels uitgevlogen. Verder wer-
den er nog 3 jonge bosuilen geringd. 

Op basis van een gebiedsdekkend inventarisatieprogramma 
waren er in 2020 wat betreft de steenuil zes territoria waar-
van er vier succesvol gebroed hebben. Er waren 21 territo-
ria waar ransuilen zaten, waarvan er op 15 plekken jongen 
gemeld werden. De kerkuilen telde 17 territoria waarbij er 
op 8 plekken jongen zijn waargenomen. De bosuil is nog 
steeds goed vertegenwoordigd met ongeveer 45 territoria. 
(bron: Bas ’t Hart, NVWK, Het wel en wee van onze uilen, 
Waardvogel, dec.2020, blz. 32-33 )
De terugmeldingen van uilen zijn terug te vinden in de ru-
briek terugmeldingen. n
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genieten van opkomende zon in Stolwijkse Boezem met de CES     

Ringresultaten Stolwijkse Boezem
CES seizoen 2020
Bijzondere gebeurtenissen koppelen aan een jaartal is voor 
mij altijd een lastig dingetje geweest.  Als me wordt gevraagd 
hoe lang we de “nieuwe stoel” al in huis hebben, en ik zeg 
een jaar of zes, dan blijkt dat ik er aardig naast zit, want dat 
is dus al twaalf jaar. Zo ook met de CES. Vorig jaar gaf ik aan 
dat we al 20 jaar met de CES actief te zijn, maar dat blijkt 
niet te kloppen. In 2001 werd de Stolwijkse boezem eigen-
dom van Stichting het Zuid-Hollands Landschap en zijn de 
eerste contacten gelegd om daar te gaan ringen.

De eerste mistnetten zijn uiteindelijk in 2002 geplaatst. Dus 
uiteindelijk zijn we in 2020 voor het 19e jaar actief geweest 
met de CES en wordt (als alles goed verloopt) 2021 een 
jubileumjaar.

Doel van het onderzoek
De CES (Constant Effort Site) is een internationaal project. 
In 1981 is het project voor het eerst uitgetest in Groot-
Brittannië en vanaf 1986 officieel van start gegaan. In 2004 
waren er 14 Europese landen actief in het CES project. 
Ook hebben Canada en de Verenigde Staten recentelijk 
een aantal projecten opgestart naar het Engelse voorbeeld. 
In Nederland zijn er rond de 40 CES locaties. De biotopen 
variëren van bos, struweel en moerasgebied.
Bij de CES is het de bedoeling om de overleving, reproduc-
tie en dispersie van de vogelpopulaties te meten. Door een 
gestandaardiseerde vangmethode wordt 12 keer per jaar 
een vangpoging ondernomen. 

De onderzoeksmethode
De CES vindt 12 keer per jaar plaats waarbij er vaste ka-
lenderblokken zijn gemaakt waarbinnen de vangsessie moet 
plaats vinden.  Bij een vangsessie dienen de mistnetten een 
half uur voor zonsopgang gereed te staan en wordt alles 
na zes uur weer afgebroken. Er wordt bij elke vangsessie 
gebruik gemaakt van hetzelfde aantal mistnetten die op de-
zelfde locaties worden geplaatst. Er worden geen lokmid-
delen gebruikt om vogels naar de mistnetten toe te lokken. 
De biotoopontwikkeling van het onderzoeksgebied wordt 
zo min mogelijk beïnvloed (dus een natuurlijke ontwikkeling 
volgen). Het af en toe snoeien rond de mistnetopstelling is 
wel toegestaan. 
Voorafgaand aan de eerste officiële CES sessie, houden we 
met VRS Nebularia altijd een proef CES. Op deze dag wor-
den alle mistnetopstellingen uitgetest. Uitstekende takken 

en omgevallen bomen op de mistnetopstellingen worden 
verwijderd. De braamstruwelen worden een aanzienlijk 
deel teruggesnoeid. Dit alles om te zorgen dat tijdens het 
CES seizoen alle vangmiddelen en vanglocaties er weer uit-
zien zoals het jaar ervoor. Tijdens een CES vangdag worden 
met regelmaat de mistnetten gecontroleerd en worden de 
aanwezige vogels in bewaarzakjes gestopt. De zakjes zijn 
genummerd zodat we ook kunnen registreren uit welke 
mistnetten de vogels afkomstig zijn. De vogels worden op 
een centrale plaats in de Stolwijkse boezem  geringd. Na 
het ringen worden biometrische gegevens genomen. Dit 
betekent het opmeten van de vleugelmaat, eventueel hand-
penrui en lichaamsrui, de conditie van de vogel door middel 
van vetgehalte en gewicht, geslachtbepaling, aanwezigheid 
van de broedvlek en de leeftijd van de vogel worden ge-
noteerd. Maar ook afwijkingen in het verenkleed en ziekten 
of lichamelijke gebreken worden genoteerd. Als we het niet 
te druk hebben en voldoende mensen aanwezig zijn, dan 
nemen we bij uit Afrika afkomstige trekvogels ook teken 
weg en nemen bloedmonsters om die op te sturen naar 
het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam om te laten 
onderzoeken naar exotische ziektes.

In 2020 werd de proef CES gehouden op 12 april. Daarbij 
werden 32 vogels voorzien van een nieuwe ring van en  van 
5 vogels werd een ring afgelezen. 
De officiële CES sessies werden gehouden op 17 april, 26 
april, 3 mei, 16 mei, 23 mei, 7 juni, 21 juni, 28 juni, 12 juli, 
18 juli, 25 juli er 7 augustus. Bij de CES waren in 2020 de 
volgende personen betrokken; Erik Kleijheeg, Morisson Pot, 
Cor Oskam, Marcel Schildwacht, Wilfred de Wilde (ringer 
in opleiding) en Co van den Boogert (ringer in opleiding). 
Omdat we ook tijdens het CES ons hebben gehouden aan 
het COVID-19 protocol van het RIVM, waren tijdens de of-
ficiële CES niet meer dan drie personen aanwezig. Om deze 
reden waren we ook terughoudend met het toelaten van 
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de Cetti’s zanger      

Cor en Erik in actie in de Stolkwijkse Boezem  

bezoekers. Alleen Stacey Dutry van Heaften (medewerk-
ster ZHL) en Coen van Nieuwamerongen (lid NVWK) 
hebben ons in 2020 een bezoek gebracht.

Biotoop verandering
In 2002 deden we de eerste CES vangsten. De biotoop van 
de Stolwijkse boezem is toen uitgebreid in kaart gebracht. 
Er waren destijds twee locaties met een mooie rietvegeta-
tie (tussen mistnetopstelling 8 en 9 en nabij mistnetopstel-
ling 10-11) Tevens waren er toen drie plekken met ruigte-
vegetatie, bij mistnet 1 en bij mistnet 2-3 en ook een groot 
gedeelte tussen net 5 en net 6. Vooral de ruigtevegetaties 
zijn erg in omvang teruggelopen. Vooral bij mistnet 1,2 en 3 
is de ruigtevegetatie door braamstruweel verdrongen. De 
rietvegetatie heeft ook te lijden onder de braam. Ook zien 
we de aanwezige rietvegetatie in elkaar zakken en vooral 
liesgras (bij net 10-11) opkomen samen met brandnetel. 
Opvallend is dat enkele voorheen kruidenrijke graszones in 
het zuidelijke deel van de boezem nabij net 8 t/m 11, juist 
aan het verruigen zijn met riet.
In het opgaande elzenbos zien we vooral de adelaarsva-
ren afnemen en braamstruweel als ondergroei oprukken. 
Tussen net 4-5 en mistnet 6 was een grote oppervlakte 
ruigtevegetatie. Ook deze ruigtevegetatie zien we de afge-
lopen jaren onder de braam verdwijnen en zienderogen 
afnemen. In het kort kunnen we stellen dat de verandering 
in de verschillende biotopen vooral is waar te nemen in 
de enorme toename van braam en de afname van goede 
kwaliteit ruigte en riet-ruigte vegetatie.

Resultaten CES 2020
Er werden tijdens de proefvangst 37 vogels gevangen. 
Tijdens de officiële CES werden er 455 vogels geregistreerd 
(315 nieuw geringd en 140 terugvangsten). Samen met de 
proef CES komen we dus uit op 492 geregistreerde vogels. 

Alleen in  2011 (588) werden er meer vogels geregistreerd.
In 2020 werden er 27 soorten gevangen. Een bonte vlie-
genvanger op 18 juli in net 7 was een nieuwe soort voor 
de Stolwijkse boezem. In de afgelopen 19 jaar werden er 43 
soorten in de Stolwijkse Boezem gevangen tijdens het CES 
onderzoek. 
Mistnet 10 vangt verreweg de meeste vogels (66). Het ge-
koppelde mistnet 11 heeft maar 37 vogels gevangen. Mo-
gelijk dat de oprukkende braam daar de aantallen doen af-
nemen. De minste vogels worden gevangen in mistnet 13 
dat over de sloot is gespannen (16 vogels) en mistnet 1 met 
18 vogels.

Merel en zanglijster: leuk was een licht herstel van de me-
rel en de zanglijster. In de voorgaande jaren zagen we een 
neergaande lijn in aantallen met een dieptepunt in 2019 van 
0 zanglijsters en 2 merels. Dit jaar hebben we 5 zanglijsters 
en 16 merels geregistreerd. Mogelijk dat deze lijsterachtigen 
ook last hebben gehad van het Usutu-virus. En laten we 
hopen dat de populaties zich weer aan het herstellen zijn.

Cetti’s zanger: zagen we de Cetti’s zanger zich geleidelijk 
buitendijks langs de Lek vestigen, de afgelopen jaren komt 
de vogel ook steeds meer binnendijks voor. Ook de opmars 
van de Cetti’s zanger is in de Stolwijkse Boezem niet onop-
gemerkt gebleven. In 2018 werden de eerste twee vangsten 
verricht (een ringvangst en een terugmelding van hetzelfde 
exemplaar). In 2019 werden er al meerder exemplaren ge-
vangen met een totaal van 9 meldingen. In 2020 hebben we 
uiteindelijk 12 vangsten geregistreerd waarvan 7 vogels met 
een nieuwe ring en 5 vogels terug gevangen. Opvallend was 
dat we in 2019 een vogel terug vingen die we in het Doove 
Gat bij Haastrecht hadden geringd.

Zwartkop: is een vogel die al vroeg in het seizoen in de 
Stolwijkse boezem aanwezig is. Begin april worden de eer-
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ste zingende vogels al gehoord. Meestal komen eerst de 
mannetjes aan en een paar weken later de vrouwtjes. Een 
deel van de mannetjes trekt na een paar dagen weer door 
naar het noorden.  De zwartkop laat een grillig patroon zien 
dat zo rond het gemiddelde van 44 vogels schommelt. Maar 
de laatste drie jaar zien we een flinke stijging waarbij we dit 
jaar uitkomen op 97 vogels. Of deze trend voortzet is nog 
af te wachten. n

Resultaat 2020 Proef CES Stolwijkse boezem totaal
 Vangst Vangst Terug Totaal Totaal
Roodborst 1 17 9 26 27
Heggenmus 0 6 2 8 8
Winterkoning 3 23 18 41 44
Boomkruiper 0 4 0 4 4
IJsvogel 1 1 1 2 3
Zanglijster 3 1 1 2 5
Merel 2 10 4 14 16
Grote bonte specht 0 2 0 2 2
Bonte vliegenvanger 0 1 0 1 1
Grauwe vliegenvanger 0 1 0 1 1
Spotvogel 0 26 6 32 32
Bosrietzanger 0 19 7 26 26
Rietzanger 1 6 2 8 9
Kleine Karekiet 0 3 0 3 3
Cetti’s zanger 0 7 5 12 12
Grasmus 0 1 0 1 1
Tuinfluiter 0 20 4 24 24
Zwartkop 9 63 25 88 97
Fitis 4 19 14 33 37
Tjiftjaf 9 35 33 68 77
Staartmees 0 4 0 4 4
Pimpelmees 1 6 0 6 7
Koolmees 2 22 8 30 32
Gaai 0 1 0 1 1
Putter 0 9 0 9 9
Vink 1 7 1 8 9
Rietgors 0 1 0 1 1
Totaal 37 315 140 455 492
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Aanleiding onderzoek
De herinrichting van polder de Hooge Boezem achter 
Haastrecht was de aanleiding voor Stichting Vogelringsta-
tion Nebularia om in samenwerking met het Zuid-Hollands 
Landschap de broedvogelmonitoring te intensiveren en dit 
jaarlijks te koppelen aan ringonderzoek. De doelstellingen 
hierbij waren inzicht te krijgen over:
•	Het	effect	van	de	inrichting	op	de	bestaande
 broedvogelpopulaties.
•	De	vestiging	van	nieuwe	vogelsoorten	in	het	gebied.
•	Welke	moeraszangers	maken	tijdens	de	najaarstrek
 gebruik van het gebied als stop-over?
•	Waar	komen	deze	vogels	vandaan	en	hoe	lang	blijven		
 doortrekkers gemiddeld in het gebied?

Broedvogelinventarisatie
Aanvullend aan het ringonderzoek tellen we jaarlijks het 
aantal broedvogels in het gebied (Tabel 1). Deze inventari-
satie wordt uitgevoerd volgens de SOVON methode BMP-
A. Er werden in totaal elf  bezoeken afgelegd in het gebied. 
Enkele van deze telrondjes waren specifiek gericht op de 
moerasstrook. Daarnaast waren er nachtelijke bezoeken 
waarbij geluid werd afgespeeld om rallen in kaart te bren-
gen. Dat werd wel een tegenvaller. Dit jaar kon er maar één 
territorium van de Waterral ingetekend worden. Tijdens de 
inventarisatie naar andere rallen reageerde er geen enkele 
Porseleinhoen. Naast deze nachtelijke rondjes was er op 6 
april één waarneming van deze ral. Ondanks dat er geen 
aanwijzing was voor een broedende roerdomp liet deze 
vogel zich met enige regelmaat zien in het gebied. Soms 
zelfs op klaarlichte dag rustig stappen over het wandelpad 
dat het gebied doorsnijdt. 
Ondanks maatregelen om de soort te reguleren nam het 
aantal broedende ganzen toe, maar de vogels zijn nog niet 

terug op het niveau van 2017. De grauwe gans telde af-
gelopen jaar 36 broedgevallen. De Canadese gans 12 en 
de nijlgans 2 paar. Bergeenden doen het erg goed in het 
gebied. Afgelopen jaar waren er zes paar die met succes 
gebroed hebben. Omdat bergeenden grote legsels hebben 
is het leuk om te zien dat er steeds diverse ouders op de 
plas rondzwemmen met een grote groep pullen. De leeftijd 
van die groepen pullen is soms heel duidelijk te zien en 
verschilt dan fors van een andere groep die er rondzwemt. 
Bergeenden zijn oorsprong holenbroeders en waren jaren 
geleden vooral te vinden in het duin. Hun biotoop is deels 
door hun succes veranderd. Bergeenden zijn het hele jaar 
rond te vinden in het gebied en beginnen relatief laat met 
broeden.
Opvallend was dat de krakeend het erg goed deed. Deze 
trend was ook duidelijk landelijk waar te nemen. De zomer-
taling was ook dit jaar weer aanwezig. De fazanten deden 
het dit jaar bijzonder goed. Het aantal broedgevallen steeg 
van 3 naar 7. De vogels hebben er niets te vrezen. Er is ge-
noeg te eten en er is geen jachtdruk!
Het waterhoen heeft zijn opmars in de voorgaande jaren 
gestopt en blijft nu staan op 9 broedpaar. De meerkoet blijft 
ook stabiel staan op 19 broedpaar.
De wilde eend werd 15 keer gezien met pullen. Omdat 
2020  het jaar van de wilde eend was werden ook in het 
Doove Gat zo veel mogelijk pullen gefotografeerd voor het 
onderzoek vanuit  SOVON. Erik, de coördinator van dit on-
derzoek kreeg duizenden plaatjes binnen mede door de 
kuikenteller app. De krakeend deed het goed dit jaar. Deze 
eend begint vaak later met broeden. Er werden 5 broedpa-
ren geteld. Ook de krakeend werd meegenomen bij het on-
derzoek in het kader van het jaar van de wilde eend. In 2019 
werden twee paar vastgesteld. Ondanks dat er het gehele 
jaar rond kuifeenden worden gezien was er dit jaar geen 

Ringonderzoek Doove Gat en Hooge Boezem achter Haastrecht
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indicatie voor een broedgeval. De zomertaling deed dit jaar 
ook weer mee er werden later in het seizoen pullen gezien. 
In de aangrenzende weilandpercelen stabiliseerde het aan-
tal broedende kieviten en scholeksters. Daarentegen kwa-
men er duidelijk minder grutto’s en tureluurs tot broeden. 
De kleine plevier blijft nog even broedvogel van de Hooge 
Boezem. Er werden twee paar gevonden die met succes 
een broedsel groot brachten. 
De kolonie kokmeeuwen groeide fors van 236 naar maar 
liefst 650 paar. Stapsgewijs hebben de kokmeeuwen nu het 
een na laatste eilandje, noordelijk van de grote waterplas, 
gebruikt om er te nestelen. We zijn benieuwd wanneer de 

5 jaar broedvogelonderzoek BMP Doove Gat, Haastrecht   
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Fuut 3 2 3 2 1 Koekoek 0 0 0 1 1
Roerdomp 0 0 0 0 0 Graspieper 0 0 0 0 0
Ooievaar 1 1 1 1 0 Witte kwikstaart 3 2 2 1 1
Knobbelzwaan 4 2 0 0 0 Winterkoning 5 5 5 5 4
Grauwe gans 51 60 43 32 36 Heggenmus 1 1 0 1 0
Canadese gans 9 15 12 8 12 Blauwborst 5 5 5 4 6
Nijlgans 2 1 3 2 2 Merel 4 2 2 1 1
Bergeend 3 3 6 5 6 Cetti’s zanger 0 0 2 2 3
Krakeend 0 1 1 2 5 Sprinkhaanzanger 1 0 0 0 0
Wintertaling 0 0 0 0 0-1 Snor 2 4 3 5 7
Wilde eend  13  11 11 13 15 Rietzanger 35 39 34 48 43
Zomertaling 3 0 0 1 1 Bosrietzanger 5 4 4 8 9
Slobeend 0 0 1 1 1 Kleine karekiet 23 15 24 20 22
Kuifeend 3 1 1 1 0 Spotvogel 2 2 2 1 1
Bruine kiekendief 1 1 1 1 0 Braamsluiper 1 0 0 0 0
Fazant 5 5 4 3 7 Tuinfluiter 3 2 1 2 1
Waterral 4 2 2 2 1 Zwartkop 1 1 1 2 3
Porseleinhoen 0-1 0 0 1 0 Tjiftjaf 5 3 3 5 2
Waterhoen 3 2 6 9 9 Fitis 6 3 3 6 6
Meerkoet 29 25 20 19 19 Pimpelmees 1 1 1 1 0
Scholekster 5 4 4 7 6 Koolmees 3 2 2 1 2
Kleine plevier 2 2 2 2 2 Ekster 1 0 0 1 0
Kievit 20 14 13 11 11 Kauw 0 0 0 0 1
Grutto 11 9 9 7 4 Spreeuw 1 1 1 1 0
Tureluur 8 5 3 5 2 Ringmus 3 4 2 0 0
Kokmeeuw 14 42 176 236 650 Vink 1 2 2 0 1
Zwartkopmeeuw 0 0 0 0 1 Groenling 0 0 1 2 0
Visdief 41 45 40 70 97 Putter 0 0 0 2 0
Houtduif 2 2 3 2 2 Rietgors 21 15 12 19 15

kolonie tot een maximum komt.  In navolging van de kok-
meeuwen waren er ook weer meer visdieven. Het aantal 
broedgevallen steeg tot net onder de honderd. De visdie-
ven beperkten zich tot nestelen op de twee meest noor-
delijke eilandjes op de plas, deels tussen de kokmeeuwen. 
Dit jaar kregen we dan eindelijk een hard bewijs dat er een 
zwartkopmeeuw heeft gebroed.  De laatste jaren zien we 
vanaf het vroege voorjaar diverse paartjes tot een maxi-
mum van vier zwartkopmeeuwen het gebied aan doen. 
Zowel snor en blauwborst deden het in 2020 goed. Vanaf 
half maart waren er op diverse plaatsen blauwborsten ter-
ritoriaal aanwezig. 
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de rietstrook van het Doove Gat werd afgelopen voorjaar  flink aan-
gepakt. Alle elzen opslag werd verwijderd en het riet kreeg daardoor 
weer de kans om zich te herstellen

Rob en Co even bijpraten voor de start van de vangsessie 

 er werd een zeer donkere jonge Blauwborst gevangen en geringd 

Omdat een blauwborst voor veel mensen tot de verbeel-
ding spreekt, heeft dat ook zo zijn negatieve uitwerking. 
Vooral enkele fotografen maakten het afgelopen in het 
toch al kleine en dus kwetsbare gebied soms te bont door 
dwars door de rietvegetatie op zoek te gaan naar zijn of 
haar ultieme foto. Ze vergeten erbij dat ze het leefgebied 
van de blauwborst stuk maken waardoor de vogels uitein-
delijk zullen verlaten en wegblijven en dan valt er niets meer 
te fotograferen. In overleg met het ZHL is daar een goede 
oplossing voor gevonden door op de meest verstoringsge-
voelige stukken een draad te spannen met boordjes kwets-
baar gebied. Dat hielp.
De Cetti’s zanger bleef aanwezig als broedvogel en telde 
3 territoria. In november zaten er zelfs op 7 verschillende 
plekken Cetti’s zangers te zingen. Deze vogel zal zeker een 
blijvertje worden. Waar niet ! De rietzanger die in 2019 een 
enorme sprong voorwaarts maakte deed nu een klein stap-
je terug. De bosrietzanger bleef nagenoeg gelijk. Het aantal 
rietgorzen zakte naar 15 paar. Het aantal van de kleine kare-
kiet steeg van 20 tot 22 broedpaar. De invloed op broedvo-
gels door  het opknappen van de rietstrook werd afgelopen 
jaar nog niet inzichtelijk. Naast de zwartkopmeeuw was er 
nog een nieuwe broedvogel in het gebied. In de steenuilen-
kast nabij de molen die eigenlijk ieder jaar door spreeuwen 

gebruik wordt kwam nu een kauw tot broeden. Veel broed-
vogels blijven stabiel aanwezig in het gebied. Voorbeelden 
zijn winterkoning, spotvogel, tuinfluiter, merel en witte kwik-
staart.  De tjiftjaf deed het dit jaar wat minder goed en liep 
terug van 5 naar 2 territoria.
Het totaal aantal broedparen kwam dit jaar uit op 1002. Dat 
aantal is nog meer dan in 2019  te wijten aan de enorme 
groei van de kolonie vogels. Het aantal verschillende broed-
vogels daalde naar 40  soorten.
Ringonderzoek Doove Gat 2020
Het ringonderzoek in het Doove Gat ging in de zomer van 
2020 alweer het negende jaar in. We kijken al uit naar het 
jubileum volgend jaar! Het onderzoek werd in 2012 opge-
zet door vrijwilligers van Stichting Vogelringstation Nebula-
ria in samenwerking met het Zuid-Hollands Landschap. Elk 
jaar wordt van begin juli tot in het najaar met regelmaat 
gevangen in de oude rietstrook langs de Zijdeweg en in de 
aanliggende moerasvegetatie van de Hooge Boezem achter 
Haastrecht. De vogels worden nadat ze zijn gevangen op-
gemeten, gewogen en voorzien van en ring met een uniek 
nummer. Daarna worden ze direct losgelaten. Dit levert di-

rect informatie op over welke soorten zich in het gebied 
ophouden en over hun conditie. Daarnaast is er hoop dat 
de vogels op een later moment worden teruggevangen, zo-
dat er iets te zeggen is over de verblijfduur van de vogels 
in het gebied, de kans dat vogels terugkeren in latere jaren 
en over de trekstrategie van de vogels. In het overzicht van 
terugvangsten in dit hoofdstuk staan weer indrukwekkende 
terugvangsten van vogels die binnen enkele dagen na het 
ringen al in België worden teruggevangen en afgelezen. 
De eerste vangst in 2020 vond plaats in de ochtend van 3 
juli. Zoals gebruikelijk was de grootste inspanning in augus-
tus, zodra de trek van de rietvogels goed op gang komt. De 



JAARVERSLAG 2020VRS NEBULARIA

vervolgKrimpenerwaard

17

op 14 augustus werd een grote karekiet gevangen, op 16 
augustus voor een tweede keer

De opstelling van mistnetten zoals gebruikelijk. Net 5 ontbreekt 
omdat deze na 2012 niet meer is gebruikt. Net S betreft een grof-
mazig steltlopernet, welke in 2020 sporadisch is opgezet en waarin 
geen steltlopers werden gevangen. Netten L en L+ zijn netten die 
respectievelijk in 2014 en 2016 zijn bijgeplaatst in de opkomende 
moerasvegetatie

boerenzwaluw op 12-09-2020

laatst reguliere vangst was op 12 september in de ochtend 
en op 7 november werd er een speciale nachtvangst ge-
daan in een poging om wintertalingen te vangen. In totaal 
waren er 25 vangmomenten, iets meer dan in 2019. Als 
gecertificeerde ringers waren Erik Kleyheeg, Cor Oskam en 
Morrison Pot actief in 2020.

Methode
In 2020 waren er 11 ochtendvangsten, 13 avondvangsten en 
één nachvangst (tabel 2). De opstelling van de mistnetten 
was gelijk aan die van voorgaande jaren, met die uitzonde-
ring dat net 2 ongeveer 20 meter zuidelijker in de rietstrook 
stond dan gebruikelijk. Deze verplaatsing was noodgedwon-
gen, omdat ter hoogte van net 2 riet gemaaid was en nog 
onvoldoende teruggegroeid om het net onopvallend in het 
riet te kunnen zetten. Net als vorig jaar stonden op loca-
tie L+ twee geschakelde netten van beide 9 meter lang. 
De steltloperopstelling is dit jaar een enkele keer opgezet, 
maar zonder resultaat. Er werden geen inloopkooien voor 
rallen gebruikt. Voor het lokken van vogels werden vogelge-
luiden 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, snor en rietgors. Tij-
dens de avondvangsten werd op de locatie van net 6 ook 
geluid afgespeeld van boerenzwaluw en gele kwikstaart.
Ringvangsten
In 2020 werden in totaal 905 individuele vogels gevangen in 
het Doove Gat, waarvan er 877 een nieuwe ring kregen en 
er 28 al een ring hadden. Het totale aantal terugvangsten 
betrof 134, wat het totaal aantal vangsten in 2020 op 1011 
brengt (tabel 3). Er werden in totaal 21 verschillende vo-
gelsoorten gevangen, waarvan keine karekiet en rietzanger 
traditioneel de meest talrijke waren. Er werd één soort ge-

vangen die nog nooit eerder werd gevangen in het Doove 
Gat, namelijk een boomkruiper. Deze soort verwacht je niet 
direct in een rietstrook, en is extra opvallend omdat juist de 
afgelopen winter flink wat bomen en struiken zijn verwij-
derd in het riet. 
 Tijdens de avondvangsten werden gemiddeld 41 vogels 
gevangen, dat is twee vogels minder dan in 2019. De och-
tendvangsten leverden gemiddeld 43 vogels op, wat wel 
opvallend veel minder is dan de 55 vogels die gemiddeld tij-
dens ochtendvangsten in 2019 werden gevangen. De beste 
vangdagen waren 2 augustus met 71 vogels en 4 september 
met 67 vogels. Tijdens de enige nachtvangst van het jaar 
werd één vogel gevangen, een wintertaling. 
Van de meest talrijke soorten kwam het aantal rietzan-
gers dit jaar net iets boven het aantal kleine karekieten uit 
(figuur 5). Beide soorten doen het bijzonder goed in het 
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het aantal nieuw gevangen vogels van de kleine karekiet, rietzanger en bosrietzanger in het Doove Gat per jaar vanaf 2012

op 2 augustus werd een rietzanger gevangen in het Doove Gat met 
een leuke verrassing: een ring uit Frankrijk

Doove Gat met stabiele tot licht toenemende jaartotalen. 
Het totale aantal van beide soorten was iets hoger dan in 
2019, maar er waren ook meer vangmomenten in 2020. 
De broedvogelinventarisatie laat zien dat beide soorten het 
ook als broedvogel uitstekend doen in het Doove Gat. De 
Bosrietzanger is ook een talrijke broedvogel in het gebied 
en tevens een soort die veel wordt gevangen. Wel blijft het 
aantal vangsten in de afgelopen twee jaar iets achter ten 
opzichte van de vier jaren daarvoor.
Er werden in 2020 niet zoveel bijzondere vogels gevangen. 
De soort die er met kop en schouders bovenuit stak was 
de grote karekiet die op 14 augustus werd gevangen. Deze 
juveniele vogel werd op 16 augustus nog een keer terug-
gevangen, dus verbleef minimaal drie dagen in het gebied. Er 
werd sinds 2012 pas twee keer eerder een grote karekiet 
geringd in het Doove Gat. Een soort die landelijk bepaald 
niet zeldzaam is, maar in het Doove Gat nog maar vier 
keer eerder was geringd, is de zwartkop. De laatste keer 
dat deze werd gevangen was in 2017. Dit jaar werden er 
twee geringd. Twee boerenzwaluwen, twee grasmussen en 

een putter zijn ook noemenswaardig, omdat ze niet jaarlijks 
worden gevangen. De Cetti’s zanger was met vijf nieuwe 
ringvangsten ook weer ruimschoots van de partij. Na een 
jaar van afwezigheid werden er in 2020 ook weer ringmus-
sen gevangen. In totaal vlogen er 10 in de netten. Deze 
soort gaat landelijk achteruit en is sinds 2019 ook verdwe-
nen als broedvogel in het Doove Gat. n

Op 14 oktober kwam Co na een rondje langs de netten 
naar de vinkerhut toe en wist me te vertellen dat hij iets 
had waar hij geen naam aan kon geven. Hij gaf het zakje 
aan mij.  Het was druk en er hingen nog aardig wat zakjes 
met inhoud op ons te wachten. Maar ik ben ook maar 
een nieuwsgierig mens en werd min of meer gedwongen 
de inhoud direct te bekijken. Komt er zo maar een bruine 
boszanger tevoorschijn.  Aardig van Co. Het is altijd leuk 
om een cadeautje te krijgen. (Cor Oskam) n
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Nieuw 2020 Terug uit 2020 Terug van vóór 
2020

Totaal 2020 Nieuw 2012-
2019

Terug 2012-2019

Blauwborst 19 6 3 28 92 17
Boerenzwaluw 2 0 0 2 59 1
Boomkruiper 1 0 0 1 0 0
Boompieper 0 0 0 0 1 0
Bosrietzanger 43 3 2 48 301 26
Cetti’s zanger 5 1 0 6 17 9
Fitis 8 0 0 8 61 0
Gele kwikstaart 8 0 0 8 191 3
Goudhaan 0 0 0 0 1 0
Grasmus 2 0 0 2 19 0
Groenling 0 0 0 0 18 1
Grote karekiet 1 1 0 2 2 2
Heggenmus 0 0 0 0 1 0
Kleine karekiet 318 33 11 362 2042 411
Koolmees 0 0 0 0 17 3
Oeverloper 0 0 0 0 1 0
Paapje 0 0 0 0 18 0
Pimpelmees 7 1 1 9 150 48
Porseleinhoen 0 0 0 0 5 0
Putter 1 0 0 1 4 0
Ransuil 0 0 0 0 2 0
Rietgors 27 1 1 29 524 83
Rietzanger 338 51 9 398 2040 288
Ringmus 10 0 0 10 112 2
Roodborst 0 0 0 0 3 0
Smient 0 0 0 0 1 0
Snor 17 2 2 21 79 32
Spotvogel 0 0 0 0 14 1
Spreeuw 0 0 0 0 10 0
Sprinkhaanzanger 2 0 0 2 16 2
Tapuit 0 0 0 0 1 0
Tjiftjaf 50 0 1 51 320 16
Tuinfluiter 0 0 0 0 10 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 15 5 0 20 90 15
Wintertaling 1 0 0 1 30 0
Witgat 0 0 0 0 9 0
Witte kwikstaart 0 0 0 0 2 0
Wulp 0 0 0 0 2 0
Zwartkop 2 0 0 2 4 0
Totaal 877 104 30 1011 6363 960
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Start seizoen Westenschouwen
Donderdagmiddag 23 juli 2020 werden de eerste stappen 
gezet om het ringstation op te bouwen voor de seizoen-
vangsten. Het was lekker weer en er werd tot in de sche-
mer doorgewerkt om de boel uit te ruimen en de eerste 
netten weer strak op de juiste plekken te zetten. Marcel en 
Cor hoeven elkaar na 20 jaar eigenlijk niets meer te vertel-
len en stopten met een tevreden gevoel toen het te donker 
werd. De volgende morgen was er hulp genoeg om de klus 
verder in één dag te klaren. De ring opzetten en dan toch 
weer net niet goed uitkomen in het bekende hoekje bij net 
5 en 6. Daarna de hijsnetten in de lucht. Een makkelijke klus 
als je een beetje je evenwicht kan bewaren. Vier slagnetten 
wegleggen is een aardig klusje, maar als de slagnetten het 
jaar daarvoor netjes volgens het afgesproken vaste patroon 
zijn opgerold en weggelegd is dat ook best te doen. Daarna 
alle audio snoeren netjes wegleggen en aansluitingen met 
de juiste speaker, dan ben je bijna klaar. Zaterdag 25 juli kon 
er gevangen worden. Marcel en José namen de eerste drie 
weken voor hun rekening. Het vangseizoen zou tot zaterdag 
15 november 2020 gaan duren.

Vangsten
Zoals eerder benoemd waren de vangsten afgelopen jaar 
een afspiegeling van een gemiddeld seizoen. Vanaf 1961 
hebben we nu in totaal 264.879 vogels geringd die ver-
deeld kunnen worden over 216 soorten. Er is verder in een 
vroeg verleden nog één vogel geringd die geen naam heeft 
gekregen. Daar blijf ik door achtervolgd worden. Niet gefo-
tografeerd en helaas ook niet uitgebreid gedocumenteerd.  
Het is speculeren, maar het zou er dus ook zo maar één 
meer kunnen zijn. 
Helaas ook geen terugmelding van gehad en alsnog een te-
rugmelding daar lijkt het mij nu echt te laat voor. Hieronder 
worden een paar soorten uitgelicht.
Roofvogels zitten de laatste jaren in een dip. Dit jaar wer-
den slechts twee torenvalken gevangen. Een daarvan was 
een terugvangst van een jonge vogel uit Limburg. Sperwers 
werden helemaal niet gevangen. Terwijl in de jaren 1980 tot 

2000 een aantal van meer dan 10 exemplaren op jaarbasis 
helemaal geen uitzondering was. Het vangen van rallen kon 
dit jaar niet tot nauwelijks gedaan worden in verband met 
de aanwezigheid van damherten. Vanwege de nachtelijke 
activiteiten van deze dieren konden we geen netten opzet-
ten. Dat zou immers tot nog meer schade leiden. Er werden 
daardoor in totaal maar 5 waterrallen gevangen. 

Goudhanen
De goudhanen deden het op het tweede opvolgende jaar 
weer erg goed. In 2019 werden er 1.778 vogels geringd. 
Afgelopen jaar waren dat 1.937 exemplaren. Op de ringsta-
tions in Nederland werden in totaal 9.147 goudhanen ge-
vangen. Wij vangen daar een substantieel deel van, namelijk 
20 % van het totaal.  Het invasiejaar in 2015 leverde 2.345 
goudhanen op. Een record.
Verder waren er maar weinig reguliere soorten die een 
ander patroon lieten zien ten opzichte van andere jaren. 
Buiten de roofvogels laten graspiepers, veldleeuweriken en 
geelgorzen zich steeds minder zien. Het effect van het niet 
meer gebruik maken van geelgors lokkers speelt hier zeer 
waarschijnlijk ook in mee.

Zanglijsters
In de jaren ‘90 tot 2006 zijn we met enige regelmaat naar 
het voormalig Zoölogisch Museum in Amsterdam geweest. 
Dit jaarlijkse uitje naar het ZMA, die wij ‘balgendag’ noem-
den, waren voor VRS Nebularia zeer interessante, inspi-
rerende en leerzame dagen. Fijn was het dat Tineke Prins 
en Kees Roselaar ook vaak even tijd voor ons namen. Het 
ZMA had 65.000 vogels in hun collectie. We kregen niet 
alles in handen maar op afspraak konden we altijd wel wat 
soortgroepen reserveren om deze voorzichtig, maar minu-
tieus te bekijken. Het ging van waterrallen en steenuilen tot 
een breed pallet aan Sylviidae, zangertjes, 
Zo hebben we bijvoorbeeld in 2004 zanglijster balgen mo-
gen bekijken. Het ging om de volgende ondersoorten die 
allemaal hun geografische verspreiding kennen.  

Ringstation Westenschouwen



JAARVERSLAG 2020VRS NEBULARIA

vervolgRingstation Westenschouwen

21

•	 Turdus		P.	philomelos:	 	Oost-Europa,	Noord-Turkije,		
 Kaukasus 
•	 Turdus		P.	clarkei:		West-Europa,	VK	en		Schotland	en	de		
 westelijke vorm. 
•	 Turdus		P.	hybridensis:	Buiten	Hebriden,	eiland		 	
 Skye en west Ierland 

•	 Turdus		P.	nataliae:	West	en	Centraal	Siberië
Zie grafiek hierboven
We kwamen tot de conclusie dat er forse verschillen te zien 
waren bij een dertigtal balgen. Een typische Turdus P. clarkei 
is meer warm bruin op de mantel/bovendelen en deze 
kleur loopt door over stuit naar de staartveren. Bij de on-
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Een foto uit het archief van VRS Nebularia met twee zanglijsters in 
de knuisten van nestor Leen van Ree. Links een Turdus P. clarkei en 
rechts Turdus P. phylomelos. Ondanks de ongelukkige pose, de vleu-
gel valt over de stuit,  laat de linker vogel een mooie bruine mantel 
zien.  De vogel rechts is een duidelijke oostelijke zanglijster met 
kenmerken van Turdus P. nataliae. Er is veel contrast tussen de kleur 
van de stuit en de staart. Bij T. P. clarkei is de vogel in zijn geheel 
veel meer donker warm bruin, van mantel en staart. Inclusief stuit.

dersoort philomelos is dat anders. De kleur van de mantel 
naar de stuit en de staart is vaak afwijkend. Duidelijk grijzer, 
vooral op de stuit. Omdat je met biometrisch gegevens niet 
veel kan doen om de ondersoorten op naam te brengen 
hebben we het idee opgevat om vanaf 2004 de zanglijsters 
op Westenschouwen te typeren als Oostelijk of Westelijk 
op basis van de grijstinten van de stuit. Noem het een grove 
indicatie om te kijken waar de trekvogels vandaan komen. 
Vaak is het direct duidelijk of je de ondersoort clarkei of pli-
lomelos in handen hebt. Natuurlijk is de overlap in kleur een 
bijkomend probleem om de vogels te typeren op onder-

soort. Je moet de vogels in goed licht bekijken en bij twijfel 
durven aan te geven dat op de basis van de kleur de vogel 
niet op ondersoort te typeren is. Deze vogels kwamen als 
zanglijster spec. in de boeken. In een heel enkel geval heb 
je een heel grijze vogel in handen waarvan je kunt denken 
dat het om een T. P. nataliae zou moeten gaan. Op de foto is 
zo’n vogel te zien.  Ook al wisselen de aantallen zanglijsters 
per seizoen, we zien de laatste jaren, vanaf 2014, meer wes-
telijke zanglijsters in de netten dan zanglijsters met oostelijk 
kenmerken. Zie grafiek onderaan pagina 20.

Vinken en kepen
Ook vinken en kepen worden de laatste tientallen jaren 
steeds in minder aantallen gevangen. Het gebruik van min-
der lokvogels kan hier waarschijnlijk ook als oorzaak be-
noemd worden. De gemiddelde aantallen per seizoen in de 
jaren ’70 tot ’90  waren voor de vink 440 exemplaren en 
voor keep 121 exemplaren. Daar moet tevens bij vermeld 
worden dat er toen beperkt gevangen werd. Verder was er 
nog geen Oosterscheldekering  waardoor zangvogels een 
inschatting moesten maken en dan soms een keuze maak-
ten om op de Kop van Schouwen te wachten op betere 
omstandigheden om vervolgens de oversteek te maken 
naar het volgende eiland.
Wij hebben, ondanks interessante ontwikkelingen in het af-
gelopen najaar in Nederland wat waarnemingen en vang-
sten betreft, weinig dwaalgasten gevangen.  Maar er blijven 
altijd leuke vangsten over. Op 14 oktober werd er een 
jonge roodmus gevangen. Dit was de 7e vangst voor ons 
ringstation. Er werden afgelopen najaar in totaal maar 3 
roodmussen gevangen in heel Nederland. De vogels zitten 
hier aan de rand van hun verspreidingsgebied. Gaat het in 
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Siberische Boompieper (Anthus hodgsoni) 1Kj vangst 27-10-2020

kenmerk een lange P 5 die bij boompieper juist kort is

staart patroon Siberische boompieper

het broedgebied in de kern goed dan zien wij daarna hier 
in Nederland meer vogels en wordt de kans op vangen 
natuurlijk groter. Er werden negen bladkoningen gevangen 
op Westenschouwen van de in totaal  90 over alle ring-
stations in Nederland. Vroeger in het seizoen werden drie 
draaihalzen gevangen. Een mooie doortrekker die ook als 
broedvogel in Nederland in de lift zit.

Bijzondere soorten 
Dit jaar was een bijzonder jaar voor blauwstaart en bruine 
boszanger. De tweede blauwstaart voor Nederland kan 
ik me nog goed herinneren. Op Texel in 1985 gefotogra-
feerd. Enkele grofkorrelige foto’s. Deels zwart-wit. Maar oei 
wat een droomsoort.  Er waren dit jaar 7 vangsten van 
deze tot de verbeelding sprekende soort en er werden 
nog meer vogels gezien. Alles waarschijnlijk door een super 
goed broedsucces in het hoog Noordelijke Scandinavië. Wij 
moeten nog even geduld opbrengen voor we de eerste 

gaan vangen op Westenschouwen. Maar die komt echt ! Er 
werden dit najaar ook opvallend veel bruine boszangers 
waargenomen in Nederland. In totaal 55 exemplaren. Er zijn 
in totaal 11 vangsten dit najaar gemeld. Op Westenschou-
wen werd op 13 oktober de 3e bruine boszanger geringd 
voor het ringstation.
Siberische boompieper was een nieuwe soort voor Nebu-
laria. Een vangst op 27 oktober in net 13  tussen tientallen 
goudhanen. Deze soort broedt in Noord-Azië, oostelijk tot 
aan Kamtsjatka. De overwinteringsgebieden zijn in Zuid-
Oost Azie  te vinden. Tussen 2011 en 2020 werden 11 Si-
berische boompiepers gevangen in Nederland.
Alleen afgelopen jaar al vijf exemplaren. n
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overzicht van de vangsten van de grote gele kwikstaarten te Westenschouwen

De grote gele kwikstaarten: the all-time 
favourites op de Vinkenbaan.
Een vangdag op de vinkenbaan is pas echt geslaagd wan-
neer er grote gele kwikstaarten (GGK) worden gevangen. 
Nooit of bijna nooit in de mistnetten, maar altijd d.m.v. het 
vakbekwaam bediende slagnet. De hele morgen wordt het 
net en de geluiden vanaf het dak nauwlettend in de ga-
ten gehouden en dan is het zaak snel toe te slaan. Dit jaar 
was 10 september de eerste vangdag en werden er ge-
lijk 11 exemplaren geringd. Van alle in Nederland in 2020 
geringde exemplaren, 337 in totaal, werden er maar liefst 
124 op onze vinkenbaan geringd. Samen met Castricum 
namen we meer dan de helft van al dat ringen voor onze 
rekening. Trekken er dan zoveel migranten over Schouwen-
Duiveland? De telpost aldaar registreert in 2020 196 vogels 
en in heel Nederland worden er 5729 geteld, dus dat kan 
de grote vangsten niet verklaren.

Nog wat feiten erbij: de afgelopen 20 jaar werden de eerste 
GGK-en maar liefst 8 keer als eerste door Nebularianen 
geringd. Daarvoor was Castricum, op 1 keer na, 20 jaar lang 
het  eerste ringstation waar ze gevangen werden. De afge-
lopen 10 jaar werden er hier 912 GGK geringd, in Castri-
cum 340 en in Meyendel 68. 
Welke conclusies kunnen we aan dit alles verbinden? Toeval 
kan het niet zijn. De waarnemingen laten geen ophoping 
zien rond het eiland Schouwen-Duiveland. Juist op andere 
plaatsen, zoals Den Haag, worden de meeste waarnemin-
gen gedaan. 
Mogen we dan voorzichtig concluderen dat de vakbe-
kwaamheid hier de doorslaggevende factor is? Het leeu-
wendeel van deze enorme vangsten komen op het conto 
van meestervanger Bert, Marcel en Cor. Ik (Co) verschalk er 
ook weleens een paar, maar mijn jagersinstinct laat me nog 
weleens in de steek. n
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Waarnemingen 2020 vinkenbaan
Onze belangrijkste bezigheid op de vinkenbaan van Wes-
tenschouwen is het vangen en ringen van vogels. Tussen het 
ringen door, hebben we soms even de tijd om ons bezig te 
houden met andere zaken zoals het kijken naar de vogeltrek 
of andere natuurbelevingen. Hieronder volgt een kleine op-
somming van waarnemingen.

Voorseizoen
Op 25 maart werd er een raaf opgemerkt en zong er een 
kneu op de heuvel naast de slaaphut.
Op 1 april zou de NL-doet en onderhoudsdag en aanslui-
tend de jaarvergadering worden georganiseerd. De NL-
doet werd in verband met de coronavirus landelijk afgebla-
zen. Met een kleine groep vrijwilligers waren we op 1 april 
toch aanwezig om een aantal noodzakelijke werkzaamhe-
den te verrichten. We namen o.a. een overvliegende ooi-
evaar waar en er zongen twee boomleeuweriken. Op 14 
april werden de eerste twee zingende nachtegalen aange-
troffen.  Op 1 mei werden drie zingende nachtegalen een 
zingende grasmus en een ree op de baan waargenomen.  
Op 2 mei vloog er regelmatig een koekoek over en was er 
een damhert op de vinkenbaan gezien.  Op 3 mei vlogen 
twee raven over.  Op 9 mei werden minimaal 4 koekoeken 
gezien. Tevens vloog er een slechtvalk over en werd er een 
baltsende houtsnip in de schemer gezien. In het duingebied 
naast de vinkenbaan liepen drie damherten.  Op 30 mei zat 
er een putter te zingen naast de slaaphut. Vanuit de slaaphut 
hadden we zicht op een nest van een nachtegaal alwaar de 
ouders af en aan vlogen met voer. In de “ring” werd een 
zandhagedis waargenomen.  In de avondschemer vlogen 
twee nachtzwaluwen boven de baan.  Op 31 mei vlogen de 
twee raven weer over. Er werden naast de slaaphut 7 dam-
herten gezien en in de schemer vloog er een nachtzwaluw 
en een dwergvleermuis over de baan.  Op 18 juni vlogen 
er in de schemer 2 houtsnippen over. Op 19 juni werd een 
groepje kruisbekken gehoord. Er vloog een wespendief 
over en er werd tot 5x toe een roepende wielewaal in de 
bosrand gehoord! (uit onze dagboeken bleek dit onze eer-
ste waarneming te zijn).

Juli: In juli werden diverse vlindersoorten opgemerkt. Zo 
werden er meer dan 30 oranje zandoogjes, enkele bruine 
zandoogjes, tot maximaal 5 hooibeestjes, diverse icarus-
blauwtjes, citroenvlinders, groot koolwitjes en een kolibrie-
pijlstaart waargenomen. Opvallend is het ontbreken van 
waarnemingen van de julikevers. In de waterpomp worden 
zeer regelmatig tot maximaal 2 boomkikkers aangetroffen.

Op 12 juli vlogen 75+ 
gierzwaluwen  en 20+ 
huiszwaluwen boven 
de baan. Op 26 juli 
werd er een wezel 
waargenomen. Op 27 
juli werd er 2x een 
witgat waargenomen.  
Op klaarlichte dag, om 
14:30 uur, liep er een 
damhert tussen de 
mistnetten door, met 
gelukkig maar een be-
perkte schade aan de 
netten. Op 28 juli vloog 
er een ijsvogel naar 

noord. Op 28 juli liep er een damhert geit met kalf door 
de ring tussen de openstaande mistnetten. Op 30 juli vliegt 
er een bontbekplevier over. Op 31 juli worden er 4.500+ 
gierzwaluwen geteld. De hele dag zien we een stroom van 
gierzwaluwen naar het zuiden trekken. Er worden ook een 
tiental boerenzwaluwen, 100+ huiszwaluwen en 15 oever-
zwaluwen waargenomen. Een bruine kiekendief vliegt naar 
het noorden. Er wordt vijf keer een naar zuid overvliegende 
torenvalk gezien.

Augustus: Op 2 augustus wordt er een roepende re-
genwulp gehoord. Op 3 augustus vliegen er laag over de 
baan, 2 raven luid roepend naar het noorden. Aan het begin 
van de avond vliegen vijf blauwe reigers richting zee. Op 5 
augustus draven ’s morgens, bij het openschuiven van de 
netten, twee damherten langs het (gelukkig dan nog inge-
schoven) 30 meter lange duin-mistnet. Op 6 augustus wor-
den maar liefst 8 damherten op en rond de vinkenbaan 
waargenomen.  Op 7 augustus vliegt er een witgat over.  
Op 8 augustus wordt een zandhagedis en twee parende 
reeën waargenomen.  Op 9 augustus vliegt er een onge-
determineerde roofvogel over. Op de vinkenbaan worden 
veel soorten vlinders genoteerd; o.a. 1 gele luzernevlinder, 
2 heivlinders, meer dan 210 hooibeestjes en meer dan 20 
oranje zandoogjes. Op 10 augustus vallen drie witgatjes net 
niet op het slagnet, er wordt een boompieper gezien en 
de klapper is een overvliegende bijeneter. ‘s-Avonds zingt/
snort de nachtzwaluw in de vallei achter de slaaphut. Op 11 
augustus vliegen meer dan 5 boompiepers over, er zit een 
tapuit in het noorden op de konijnenheuvel en de bijeneter 
komt ook weer overvliegen. Er worden grote keizerlibel en 
een paardenbijter gezien. Een Spaanse vlag wordt uit een 
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huiszwaluw

mistnet gehaald. Op 12 augustus worden een vrouw bruine 
kiekendief en een wespendief gezien.  Op 13 augustus komt 
de bijeneter weer langsvliegen ook worden er meer dan 
10 boompiepers waargenomen. Op 14 augustus vliegen 
de twee raven bijna door het hout langs de druip. In de 
avonduren wordt een bosuil waargenomen. Op 15 augus-
tus worden in de avonduren een houtsnip en nachtzwaluw 
waargenomen. Op 18 augustus wordt een paapje op de 
baan gezien. Op 27 augustus worden eindelijk weer eens 
enkele ringmussen gezien.  Er worden over de hele dag wel 
10 boompiepers in het hout waargenomen, maar helaas 
niet gevangen.  Op 29 augustus worden 10-12 ringmussen 
geteld.  Op 30 augustus vliegt er een vrouw bruine kieken-
dief over de baan.

September: Op 4 september wordt er een visarend 
gezien.  Op 10 september worden er ruim 10 grote gele 
kwikstaarten waargenomen. Ook vliegen er ongeveer 50 
graspiepers langs de vinkenbaan. Op 16 september wor-
den rond de vinkenbaan 4 roepende boomkikkers gehoord. 
Er vliegt een raaf en 6 grote bonte spechten over. Op 18 
september vliegt er een visarend met een grote vis in zijn 
poten over. Er worden rond de vinkenbaan 6 roodborst-
tappuiten geteld. Op 19 september vliegt er een groepje 
van 10 kneuen over. Een watersnip vliegt laag over de vin-
kenbaan terwijl 2 lepelaars over de bosrand vliegen.  Ook 
wordt er nog een man havik en een groep van 6 grote 
zilverreigers  gezien.
Op 20 september wordt de bijeneter weer waargenomen. 
Ook een boomleeuwerik vliegt over.  Op 21 september 
vliegt er een ijsvogel over de slaaphut. De bijeneter wordt 
wel gehoord, maar niet gezien. ‘s-Avonds wordt er een bos-
uil aan de bosrand gehoord. Op 27 september worden de 
eerste koperwieken waargenomen, we schatten in dat we 
er 250 hebben waargenomen.  Op 28 september wordt de 
eerste keep gezien. Een groep van 10 sijzen wordt gezien. 
Op 29 september wordt een beflijster waargenomen.

Oktober: Op 2 oktober worden 11 lepelaars , 2 beflijsters, 
ruim 1.000 vinken/kepen, 150 sijsjes, 30 boomleeuweriken 
en een visarend gezien. Op 3 oktober worden 1.500-2.000 
vinken/kepen gezien. Op 5 oktober slaat een boomvalk een 
zangvogeltje. Op 9 oktober wordt een smelleken, een man 
beflijster, een kramsvogel en 100 sijzen waargenomen. Op 
10 oktober vliegt er een slechtvalk langs. Op 11 oktober 
worden ruim 12.000 koperwieken, 2 slechtvalken, 7 bui-
zerds, een havik en 2 raven gezien.  Op 12 oktober wor-
den 15.000 koperwieken, 10.000 kramsvogels, een beflijster, 

3.000 vinken waargenomen. Ook op 13 oktober gaat de 
stroom met lijsters door. Er worden meer dan 15.000 ko-
perwieken/ zanglijsters waargenomen. Op 14 oktober zit-
ten er 2 kleine barmsijzen in het hout.
Op 15 oktober vliegt een beflijster over. Een stuk of 4 dam-
herten komen achter een duindoornstruik tevoorschijn. Als 
we met veel kabaal de dieren proberen weg te jagen, blijkt 
er nog een groep van bijna 40 (!!) stuks net uit het zicht 
achter de duindoorns te staan. Op 24 oktober wordt een 
zwarte roodstaart gezien.  Op 26 oktober vliegen er ruim 
1.000 vinken, 200 kepen, 300 sijzen en een ijsgors over de 
vinkenbaan. Op 29 oktober wordt een raaf en een houtsnip 
gezien.  Op 31 oktober wordt een groep van 40 damherten 
net iets ten noorden van de vinkenbaan waargenomen. 

November: Er worden steeds vaker damherten op de 
vinkenbaan waargenomen. s’-Nachts tot wel 10 stuks. On-
danks alle veiligheidsvoorzieningen, ontstaat er regelmatig 
schade aan de slagnetten. Op 1 november vliegen er ruim 
1.000 kramsvogels, 2.500 merels, 1.000 zanglijsters en 1.500 
koperwieken over. 3 november wordt een leuke trekdag. 
Er worden 800 aalscholvers, 250 rietganzen spec., een 
slechtvalk, een smelleken en drie boomklevers gezien. Op 5 
november worden ruim 2.000 veldleeuweriken waargeno-
men. Op 6 november is er aan het eind van de ochtend een 
concentratie van buizerds boven de baan waar te nemen. 
We wanen ons even op Falsterbö. Meerdere belletjes van 
20-30 vogels trekken over. De eindstand komt uit op ruim 
150 buizerds in nog geen 2 uur tijd. Ook worden er 6 sper-
wers, 2.500 koperwieken, 3.000 kramsvogels, 25 eksters en 
een grote lijster ter plaatse gezien. In de avondschemering 
vliegt er een dwergvleermuis over de baan. Op 7 november 
zitten er 3 grote lijsters op de vinkenbaan, helaas willen ze 
niet tussen de slagnetten lopen. Op 8 november vliegt een 
vrouw blauwe kiekendief over.  Ook worden er een zwarte 
roodstaart en een houtsnip opgemerkt. Op 10 november 
worden 3 sneeuwgorzen waargenomen. n
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de audiohoek tijdens (rechts boven) en na de renovatie...

Stand der techniek
Het afgelopen jaar is er weer het een en ander aangepast 
aan de techniek. Om te beginnen is er een nieuwe koelkast 
geplaatst. Na een paar jaar wikken en wegen en rekenen is 
toch besloten om de oude koelkast te vervangen. De oude 
koelkast kon eigenlijk niet fatsoenlijk op 230V vanwege het 
enorm hoge elektra verbruik, ook werd het gasverbruik als 
aanzienlijk ingeschat. Ook het risico op een onvolledige ver-
branding bij gebruik op gas (risico op koolmonoxide) was 
een issue.
De nieuwe koelkast bracht bijna alles wat we hoopten: een 
veel lager elektra verbruik en een significante afname van 
het gasverbruik tot wel 2 gasflessen aan toe! Enige punt van 
zorg is dat aan het einde van het vangseizoen de weercon-
dities dermate slecht waren dat de accu’s de energie voor 
de koelkast af en toe niet meer konden leveren. Afgelopen 
jaar vormt geen uitzondering op andere jaren: hoe later in 
het seizoen, hoe vaker grijze dagen met weinig zon en dat is 
juist datgene wat we nodig hebben om een beetje stroom 
op te wekken. (In het verleden was het vaak zo dat onze 
accu’s in de juttershut van SBB in de loop van oktober re-
gelmatig even werden “bijgetankt”). Vanwege dit tekort zal 
komend seizoen het zonnestroom systeem verder geopti-
maliseerd worden.
Ook is afgelopen jaar de geluids- en 12V stroom-installatie 
van de vinkershut aangepast. De oude installatie was in de 
loop van de jaren een breiwerk geworden van doodlopen-

de bedrading en loze leidingen. Diverse oude systemen wa-
ren buiten gebruik gesteld maar waren nog steeds bedraad. 
Te denken valt aan de oude windmolen bij het daarnaar 
vernoemde molennet, de speaker bekabeling van de tijd 
dat dit nog allemaal onder de grond liep naar de diverse 
plekken en aparte systeempjes voor bijvoorbeeld de voe-
ding van de weegschaal. Daardoor was een hoop bekabe-
ling en een deel van de installatie overbodig. Ook de oude 
geluidsverdeelkast begon behoorlijk te corroderen. Dit alles 
zorgde voor storingen die soms moeilijk traceerbaar waren. 
Tevens was er behoefte aan extra speakeraansluitingen die 
niet via de oude geluidsverdeelkast te voorzien waren. 
Er is voor gekozen om het rigoureus aan te pakken en al 
het oude weg te halen en alles opnieuw op te bouwen. Dat 
is allemaal voor de start van het vangseizoen gedaan, zodat 
vanaf juli gewerkt kon worden met de nieuwe installatie. 
Een probleem dat ook al in de oude installatie(s) zat is he-
laas nog steeds aanwezig: een af en toe hinderlijke brom op 
sommige speakers als de voeding van de Ipods aangesloten 
staat. Hier zal komend seizoen verder naar gekeken worden. 
De opties om dit te verhelpen zijn nog niet uitgeput.
Als laatste wil ik met u nog wat info delen die wij uit onze 
huidige apparatuur kunnen halen: zoals het ringen van vo-
gels uiteindelijk draait om het verzamelen van data en het 
analyseren daarvan, is ook de info die wij uit onze instal-
latie kunnen halen interessant om te zien wat verbruik en 
opbrengst zijn. Het voorbeeld dat ik hier laat zien geeft een 
beeld van de opgewekte stroom voor ons 230V systeem 
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Co verwijdert de rotte uiteinden van het houten dakbeschot

de verrotte houten planken zijn inmiddels vervangen, tevens werden 
de resten oude bitumen van het bestaande dak geschraapt

Hennie zaagt de planken voor de ‘dak-ploeg’op maat

in de periode van 15 oktober tot 14 november afgelopen 
jaar (2020). 
Het laden van de accu’s met zonnestroom gaat in drie fasen: 
“bulk-laden” als de accu’s een fors deel van hun energie 
hebben afgegeven. Als de accu’s dan bijna vol zijn, schakelt 
het systeem om naar “absorptie-laden”, waarna als de ac-
cu’s vol zijn de accu’s met een “druppellading” vol worden 
gehouden. De witte balken geven aan hoeveel KwH wordt 
geladen in “bulk”-modus, de lichtblauw gearceerde balken 
geven de “absorptie”-modus aan en de donkerblauwe bal-
ken geven aan dat de accu’s worden onderhouden in de 
“druppel”-modus. Aan de grafiek is dan eenvoudig af te le-
zen wanneer de accu’s vol zijn: dagen met een donderblauw 
deel in de staafgrafiek zijn dagen dat de accu’s volledig ge-
laden zijn. Dat is in deze periode van 30 dagen slechts 3 
dagen! Ook is te zien dat op sommige dagen (zoals bijvoor-
beeld 20, 25 en 28 oktober en 1 en 2 november de zon 
niet veel heeft geschenen. Uit deze grafiek kan ook gehaald 

Renovatie dak woonhut
Het bitumen dak van de woonhut -voor de ouwe rotten 
onder ons ‘bunkerhut’- was al enkele jaren weer aan ver-
vanging toe. Deze verblijfshut van de vinkenbaan dateert 
van 1964 en is in 2017 aan de binnenzijde volledig gereno-
veerd. Hierover is 3 jaar geleden uitgebreid verslag gedaan. 
In 2018 was al ervaring opgedaan met het vervangen van 
het dak van de vinkershut met 3 mm dik EPDM-folie in 
plaats van het al oude bekende bitumen. EPDM folie zou 
een levensduur van 30+ jaar hebben!
Het weekend van vrijdag 26 en zaterdag 27 juni 2020 was 
geprikt. Nederland beleefde in deze periode naast een hit-
tegolf ook het versoepelde regime na de eerste Corona-
golf, we hadden er zin in!
Cor en Co met later Aad erbij, begonnen op donderdag-

worden dat de zonepanelen, die inmiddels al minstens 20 
jaar (!) oud zijn, niet in staat zijn om de energiebehoefte te 
leveren die wij nodig hebben. 
Al met al zijn wij erin geslaagd de laatste jaren de instal-
laties behoorlijk te verbeteren. Dat is mede mogelijk door 
de ervaringen van iedereen en de input die via de diverse 
gebruikers komt. Blijf daar dus mee doorgaan, zo komen we 
steeds weer een stapje verder. n
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het uitvouwen en daarna inspuiten met lijm van de EPDM-folie

ook het terugplaatsen van de schoorsteen verliep vloeiend, alles 
werd weer waterdicht en brandveilig afgemonteerd

avond met het verwijderen van het bitumen dak. Dat ging 
best vlot. Dankzij het lange daglicht was het dak om 22.30 
uur al kaal en konden we goed inschatten wat er aan hout-
herstel nodig was. We spraken af om, vanwege de verwach-
te hitte, te beginnen om 6.00 uur op vrijdagochtend. Co, 
Bert en Hennie waren al vroeg op de baan aanwezig om 
samen met de overnachtende Cor en Aad de klus verder 
te klaren. Bert zorgde ervoor dat het dak ontdaan werd 
van oude bitumenresten, Co verwijderde het rotte hout en 
Hennie zorgde voor de aan –en afvoer van materieel. Cor 
en Aad besteedden het grootste gedeelte van de ochtend 
aan het herstellen van het houtwerk. Om 13.00 uur lag de 
EPDM uitgevouwen op het dak. Na de lunch spoot Cor de 
lijm op de folie en het dak en al snel lag het dak er strak bij. 
Toen de folie langs de randen vastzetten met de plint-latten, 
schroeven en kit.
Hierna volgde het doorvoeren van de schoorsteenpijp, 
toch wel een beetje eng om de EPDM-folie weer open 
te snijden… Om 14.30 was alles regenbestendig afgemon-
teerd, precies op tijd voor een buitje van 137 spetters. En 
ja hoor, waterdicht!
In de namiddag namen we een duik in zee, 20 minuten dob-
beren en lekker bijkomen, daarna het bitumen afval weg-
gebracht en ‘en passant’ langs de snackbar. Op de baan een 
patatje gegeten met een lekker koud biertje. In de avond 

Met open mond heb ik staan kijken.
Er streken op die ochtend in oktober urenlang groepen van honderden 
koperwieken neer op het hoge duin en vooral vlak daarvoor in het lager 
gelegen deel langs de duinrand.
Na nog geen 60 seconden vlogen ze alweer verder. Het bleef maar 
doorgaan, bijna onophoudelijk. We schatten dat er tussen 9.00 en 12.00  
uur circa 70.000 passeerden. (Bert Kleijn) n

hebben we de dakgoot afgemonteerd. Om 22.30 uur kon-
den we gaan zitten. Nachtzwaluw en houtsnip boven ons 
hoofd en een blonde in ons glas!
Uiteindelijk hadden we maar een balkje van 50 cm 2x3” en 
drie planken over: scherp ingekocht!
Zaterdagmorgen alles opruimen en de laatste dingetjes 
afwerken. Al met al verliep het werk voorspoedig en dat 
kwam niet op de laatste plaats door een goede personele 
inzet, geen gelul maar mouwen opstropen-mentaliteit, op 
zijn tijd koffie, gevulde koeken en spritsen, veel water drin-
ken en lekkere 0,0 % biertjes en … we boften enorm met 
het weer. Het was nota bene 31 graden Celsius!!!
We kijken al weer uit naar de volgende klus, de noordwand 
van de ringhut! n
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v.l.n.r Tjechië, Paris, Radolfzell en San Sebastian ring

Wat we graag zien is vogels met een ring om. Een vogel met 
een ring om heeft wat te vertellen. Er waren in totaal 621 
terugmeldingen in 2020. De meeste vogels, 491, zijn eigen 
geringde vogels die terug gevangen worden. Daarvan zijn er 
ook die meerdere keren binnen de diverse projecten wor-
den terug gevangen. Vaak binnen een beperkt tijdsbestek 
van enkele dagen, maar soms ook als broedvogel die het 
jaar erop weer komt broeden in het terrein waar we on-
derzoek doen. Soms kom je vogels tegen in het gebied waar 
ze geringd zijn die je al drie jaar niet gezien hebt. Plaatstrouw 
heet dat. Bij terugmeldingen horen ook de vogels die in heel 
andere gebieden gezien worden. Dat kan zijn door con-
trole van een ringonderzoeker. Dode vogels worden met 
enige regelmaat gemeld door het publiek, verkeersslachtof-
fers (uilen), raamslachtoffers of gepakt door een kat. Verder 
geven sommige jagers ringnummers door van geschoten 
vogels. Maar er zijn ook meldingen waarbij de oorzaak van 
een dode vogel niet benoemd of onduidelijk is. Wij vangen 
ook vogels binnen onze projecten met  vreemde ringen om. 
Dat kunnen Nederlandse ringen zijn uit een ander ringon-
derzoeksprogramma, maar ook in het buitenland geringde 
vogels. De meeste komen van onze zuiderburen, maar ook 
uit uithoeken van Europa en zelfs uit Afrika. Hieronder kunt 
u een selectie vinden.

Kerkuil, geringd op 19 november 2016 in Stolwijk aan de 
Bovenkerkseweg. De terugmelding kwam van Kinderdijk op 
20 juni 2019. De vogel is gevonden en bleek al een poosje 
dood. Afstand 15 kilometer
Kerkuil, op 9 juli 2019 geringd als pull uit een nestje van vijf 
aan Lekdijk West in Bergambacht. Deze onfortuinlijke vogel 
werd al op 28 februari 2020 dood gevonden als verkeers-
slachtoffer op 1 km afstand van zijn geboorteplaats.
Kerkuil, werd op 12 juli 2018 geringd als jonge vogel in een 
nestkast aan de Koolwijkseweg in Stolwijk. De vogel werd 
dood gevonden langs de provinciale weg N207 als ver-
keersslachtoffer nabij Bergambacht. Dat was 16-03-2020. 
Kerkuil, geringd op 26 juni 2017 als pul in Zuidbroek, Ber-
gambacht. Er zaten 6 jonge vogels in de nestkast. De vogel 
werd als verkeersslachtoffer dood teruggemeld op 3 april 
2020 . De vogel werd gevonden langs de N210 nabij afslag 
Lekkerkerk op ongeveer 800 meter afstand van de geboor-
teplek.
Kerkuil, in Gouderak aan de IJsseldijk Noord geringd als 
jonge vogel op 2 juli 2019. Op 23 april 2020 werd deze 
vogel dood teruggemeld vanaf de Dreef in Berkenwoude. 
De afstand bedraagt 5,1 kilometer.
Kerkuil, werd op 15 juli 2019 geringd als pul aan de Provin-
cialeweg Oost in Haastrecht. De vogel werd gecontroleerd 
in Monfoort op een afstand van 7,5 kilometer. De vogel was 
aanwezig in een nestkast aldaar.
Kerkuil, geringd op 31 augustus 2020 aan de Lopikerweg. 
De vogel was er een uit een nest van zes jonge kerkuilen. 
Nog geen 1,5 maand later, op 12 oktober werd de vogel 
dood gevonden aan de Spoorsingel in Schoonhoven
Steenuil, op 1 juni 2011 geringd als jonge vogel in een nest-
kast aan het Smalle Kampje, Lekkerkerk en werd op 16 mei 
2020 teruggemeld op ongeveer dezelfde plek.  De vogel 
was al een poosje dood vermeldt het formulier.
Steenuil, werd op 11 juni 2012 geringd op het bovenstaan-
de adres. Alleen de ring werd door middel van een metaal-
detector teruggevonden. Dat was op dezelfde datum 16 
mei 2020 als zijn waarschijnlijke familielid.
Steenuil, als pull geringd op 7 juni 2019 in polder Schuw-
acht, Lekkerkerk.  Op 15 mei 2020 werd deze vogel gecon-
troleerd in een nestkast waar ze aan het broeden was.  Er 
was op dat moment al een jong en 3 eieren. De nestkast 
stond in Oud-Alblas en dat is op 4,8 kilometer van het ge-
boortekast.
Steenuil, de vogel werd op 18 juni 2019 geringd als nest-
jong aan de Tiendweg Oost in Ouderkerk aan den IJssel. 
Op 18 mei 2020 werd deze vogel gecontroleerd in een 
nestkast aan de Provinciale weg (west) in Haastrecht. Het 

Krimpenerwaard, uilen-werkgroep
Kerkuil , geringd op 29 juni 2018 als nestjong in Haastrecht. 
De vogel werd gecontroleerd in een nestkast in Houten. 
Dat gebeurde op 29 januari 2020. De afstand is 22 kilome-
ter vanaf de ringplek. Wie weet een kast waar in gebroed 
ging worden. 
Kerkuil, geringd op 28 augustus 2019 in een nestje van vier 
op uitvliegen staande jonge vogels aan de Tussenlanen In 
Bergambacht. De vogel werd teruggemeld als verkeers-
slachtoffer op 31 januari 2020 nabij Nieuwerbrug.  De af-
stand 14, 2 km.
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kwam niet tot broeden.
Steenuil, geringd als nestjong op 27 mei 2019 aan de Mo-
lendijk in Krimpen aan de Lek. De vogel werd teruggemeld 
op 22 juni 2020 uit het Oude Land van Strijen. Dat is ruim 
19 kilometer van de geboorteplek. De vogel werd aange-
troffen in een nestkast waar zich ook een pull bevond.
Bosuil, werd op 22 april 2005 geringd als nestjong in Ou-
derkerk aan den IJssel. De vogel is een heel tijdje onder 
de radar gebleven maar werd op 17 oktober 2020 dood 
gevonden aan de Oudelandseweg Berkenwoude. Afstand 
4,5 kilometer.
Bosuil, deze vogel werd als pull geringd op 8 mei 2020 
aan de Benedenheulseweg in Stolwijk. Nog geen 2,5 maand 
later dood gemeld op nog geen 100 meter afstand van de 
ringplek.
Torenvalk, geringd als jonge vogel aan de Tiendweg Oost 
in Ouderkerk aan den IJssel op 18 juni 2019. De vogel, een 
mannetje, werd op 19 november 2020 dood gevonden aan 
de IJsseldijk Noord, Ouderkerk aan den IJssel. Nog geen 2 
kilometer van “huis”

Doove Gat
Kleine karekiet, geringd op 11 augustus 2019 in het Doove 
Gat in Haastrecht. Het betrof een jonge vogel. Precies één 
week later werd deze vogel gecontroleerd in Eindhout, Bel-
gië. De afstand bedraagt 100 kilometer.
Kleine karekiet, geringd op 20 augustus 2019 in het Doove 
Gat als 1 KJ. Op 3 september 2019 werd deze vogel ge-
controleerd in Lebbeke, België. De afstand is 119 kilometer. 
Rietzanger, geringd op 17 juli 2019 in het Doove Gat, 
Haastrecht en gecontroleerd in Amay, België. Dat was op 
13 augustus 2019 op een afstand  van 165 kilometer.
Blauwborst, geringd op 30 augustus 2019 in het Doove 
Gat, Haastrecht werd een maand later op 28 september 

2019 gecontroleerd in la Rochelle. Frankrijk. De afstand be-
draagt 779 kilometer.
Kleine karekiet, in het Doove Gat geringd op 10 augustus 
2017 als 1 KJ. De vogel werd teruggemeld op 21 mei 2020 
uit Stolwijk. De vogel werd er dood gevonden en was waar-
schijnlijk door een kat gepakt. Het was onduidelijk of de 
vogel vers was. De afstand bedroeg 2,6 kilometer.
Blauwborst, een jonge vogel die geringd werd op 12 juni 
2020 in Zandvoort en gecontroleerd op 18 juli 2020 in het 
Doove Gat, Haastrecht. De afstand is 42,5 kilometer.
Bosrietzanger, werd op 11 augustus 2015 gevangen en 
geringd in Genk, België. Op 10 juli 2020 konden we deze 
vogel in het Doove Gat controleren. Een broedvogel aldaar 
en al een beetje op leeftijd. De afstand is 124 kilometer.
Bosrietzanger, werd op 3 juli 2020 geringd in het Doove 
Gat en werd ruim een week later, 12 juli 2020  teruggevan-
gen in de Stolwijkse Boezem nabij Gouderak. De afstand is 
7,2  kilometer.
Kleine karekiet, op 20 augustus 2019 geringd in Wortegem, 
België. De vogel werd op 8 juli 2020 in het Doove Gat ge-
controleerd. De afstand 155 kilometer.
Blauwborst, deze vogel, een mannetje, werd op 16 augus-
tus 2019 in Haastrecht geringd en in Naarden op 14 juni 
2020 gecontroleerd . Afstand bedroeg 44,5 kilometer. Heel 
bijzonder was dat volgens het terugmeldingsformulier de  
vogel twee ringen bleek te dragen. Een van ons en een voor 
ons onbekende ring.
Kleine karekiet, 7 september 2020 geringd als 1 KJ vogel. 
De terugmelding was op 12 oktober 2020. De vogel werd 
gecontroleerd aan de Atlantische kust in Messanges in Zuid-
Frankrijk. De afstand bedraagt 1020 kilometer.
Kleine karekiet, geringd op 14 augustus 2020 en vier dagen 
later gecontroleerd op 18 augustus 2020 in Herentals, Bel-
gie. De afstand bedraagt 92 kilometer.
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CES project Stolwijkse Boezem
Tjiftjaf,  op 17 april 2016 werd deze vogel in de Stolwijkse 
Boezem, Gouderak geringd en daar op 17 april 2020 ge-
controleerd. Hij kwam dus op de dag af 4 jaar later weer 
tevoorschijn.
Koolmees, werd op 22 april 2018 geringd als  jonge vogel 
tijdens het CES programma in Gouderak. De vogel werd op 
19 juni gecontroleerd 2020 in Boskoop. De afstand is 10,2 
kilometer deze vogel 
Tuinfluiter, werd op 28 augustus 2019 in Bloemendaal door 
onze collega ringer geringd. En werd op 26 april 2020 ge-
controleerd binnen het CES project Gouderak. 
Bosrietzanger, werd op 12 juli 2020 teruggevangen in de 
Stolwijkse Boezem. Deze 1 KJ vogel kwam uit een ander 
project van ons namelijk het Doove Gat, Haastrecht. Er zijn 
meerdere keren vogels vanuit het ene project in het andere 
terecht gekomen. De afstand is 7,2 kilometer.

Krimpenerwaard overig
Ooievaar, geringd op 19 juni 2004 aan de Tiendweg, nabij 
Schoonhoven en werd voor de 20ste keer teruggemeld. 
De vogel is de laatste jaren aanwezig in Glienke, Duitsland. 
De ring van de vogel werd op 13 maart 2019 afgelezen 
in bovenstaande plaatsje dat ligt in het Noordoosten van 
Duitsland vlakbij Neubrandenburg.
Huismus, werd op 31 oktober 2011 geringd binnen het 
ring-mus project in Gouderak. De vogel werd op 18 januari 
2020 gecontroleerd. Heeft alle aanvallen van sperwers en 
katten overleefd. Best oud voor een huismus.
Huismus, werd op 6 maart 2016 in dat zelfde project van 
een ring voorzien en kon op 14 maar 2020 in de achtertuin 
van de ringer weer gecontroleerd worden.  4 jaar later.
Visdief, werd op 15 juni 2004 geringd in de toenmalige ko-
lonie op het Rivium, Capelle aan den IJssel. Pal naast de van 
Brienenoordbrug. De terugmelding kwam medio septem-
ber 2020 binnen. De vogel blijkt  al op 25 juni 2006 afgele-
zen te zijn bij Hoek, Zeeuws Vlaanderen en is waarschijnlijk 
ergens blijven liggen. De afstand is 84 kilometer. Het duurde 
dus even voordat hij in de database terecht kwam. Maar het 
kan nog veel gekker!
Visdief, deze mooie terugmelding heeft er ook zeer lang 
over gedaan om te “landen”. Na bijna 20 jaar kregen we 
op 14 september 2020 deze melding binnen.  De vogel 
werd 28 juni 2001 geringd in bovenstaande kolonie op het 
Rivium. De vogel werd op 26 maart 2008 gecontroleerd in 
La Somone in Senegal. De afstand bedraagt 4575 kilometer. 
Uit dit land aan de westkust van Afrika komen relatief veel 
terugmeldingen van visdieven.  De meeste terugmeldingen 

van visdieven komen uit Mauritanië, Senegal, Gambia en Ni-
geria. Een klein aantal vliegt door naar Gabon, Namibië tot 
een enkeling in Zuid-Afrika. De onderzoekers in Senegal 
waren blijkbaar zo onder de indruk van de Nederlandse 
ring waardoor hij verwijderd werd. Daarna is de ring ver-
vangen door een eigen ring, FPP BH 68175. De vogel werd 
teruggemeld via de University of Cape Town, Pretoria, 
South Africa.  
Visdief, geringd op 16 juni 2003 in de kolonie op het Ri-
vium, Capelle aan den IJssel. De ring van deze vogel werd op 
4 september 2013 afgelezen op het werkeiland Roggeplaat 
nabij Burgh-Haamstede. Ook deze melding heeft er lang 
over gedaan om in de database GRIEL terecht te komen. 
De afstand is 63 kilometer
Kokmeeuw,  geringd als nestjong op 18 juni 2016 op golf-
terrein Hitland, Nieuwerkerk aan de IJssel. De vogel werd 
op 7 september 2020 teruggemeld. Let wel : op Plum Pud-
ding Iland, Birchington, Engeland. Zou er graag even een 
kijkje willen nemen. De afstand is 240 kilometer vanaf Nieu-
werkerk aan den IJssel.
Sperwer, een adulte vrouw geringd op 30 juni 2018 in Pol-
der Beneden Haastrecht. De ring van deze vogel kon op 29 
december 2020 afgelezen worden toen ze naast haar prooi, 
een Turkse tortel, zat. Dat was op ongeveer dezelfde plaats 
waar ze geringd is. 
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Overzicht van een deel van de terugmeldingen. Eigen ringen op vreemde plekken en vreemde ringen binnen onze projecten of op ringsta-
tion Westenschouwen.  Blauw is eigen ring, oranje is vreemde ring

Vinkenbaan Westenschouwen
Zwartkop, op 1 september 2018 geringd bij Retranche-
ment, België en op Westenschouwen gecontroleerd op 9 
september 2018. De afstand Westenschouwen naar het 
Zwin is 42 kilometer
Zwartkop, deze vogel werd op 27 augustus 2018 geringd in 
Herne, België en werd op 12 september 2019 in Westen-
schouwen gecontroleerd. De afstand is 107 kilometer.
Zanglijster, geringd op 24 september 2012 op het ringsta-
tion Westenschouwen. De vogel werd 29 november 2019 
teruggemeld uit Brinches, Portugal op een afstand van 1755 
kilometer.  De vogel werd slachtoffer van de jacht.
Zanglijster, deze vogel werd geringd op Westenschouwen 
en wel op 19 oktober 2018.  De terugmelding kwam net 
zoals bovenstaande vogel ook op 29 november 2019. Nu 
vanuit Sendim, Portugal. Een afstand van 1355 kilometer. 
Ook deze vogel werd naar beneden geschoten door jagers.  
De jagersclub heeft waarschijnlijk de ringen opgespaard en 
meerdere exemplaren in een keer ingevoerd. 
Koperwiek, deze vogel is geringd op 22 oktober 2019 en 
werd teruggemeld uit Hamme, België. Dat was op 30 no-
vember 2019. De afstand is 71 kilometer. 
Pimpelmees, werd geringd op 6 september 2019 op Wes-
tenschouwen. De vogel werd gecontroleerd in De Haan, 
België. De afstand is 63 kilometer.
Koolmees, de vogel werd geringd op 17 oktober 2019  op 
ringstation Westenschouwen. Op 21 februari 2020 werd de 
vogel gecontroleerd in Westkapelle. Dat is hemelsbreed 23 
kilometer.
Goudhaan, deze vogel werd geringd op 13 oktober 2019 
in Wangerland, Duitsland en terug gevangen op Westen-

schouwen op 21 oktober 2019. De afstand is 367 kilometer.
Zwartkop, deze vogel werd op 21 mei 2019  geringd in 
Knesselare België als 1 KJ man. De vogel werd op 26 sep-
tember 2019 gecontroleerd op ons ringstation in Westen-
schouwen. De afstand bedraagt 63 kilometer.
Pimpelmees, werd op 10 mei 2019 geringd in Schoten Bel-
gië en gecontroleerd 6 oktober 2019 op Westenschouwen. 
De afstand is 74 kilometer.
Pimpelmees, werd op 29 oktober 2019 geringd in Oost-
duinkerke. België. Op Westenschouwen gecontroleerd op 
13 november 2019. De afstand bedraagt 94 kilometer.
Pimpelmees, deze vogel werd op 11 mei 2019 geringd in 
Mol, België. Op 11 oktober konden we deze vogel contro-
leren op de Kop van Schouwen. De afstand is 113 kilometer.
Roodborst, op 6 oktober 2018 geringd op Westenschou-
wen en teruggemeld op 22 april 2019 vanaf het Isle of May, 
een piep klein eilandje in de buurt van Edinburgh, Schotland. 
De afstand is 647 kilometer.
Goudhaan, werd op 13 oktober 2019 geringd op Wes-
tenschouwen en kwam op 3 november 2019 tevoorschijn 
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nabij Liverpool, Engeland. De afstand is 498 kilometer van 
Zeeland met de Noordzee ertussen. Je zou verwachten dat 
dit kleine vogeltje een meer zuidelijker route zou aanhou-
den.
Goudhaan, Deze vogel werd aan het eind van het ringsei-
zoen en wel op 12 november 2018  geringd op Westen-
schouwen en kon 3 dagen later in Lebbeke, België gecon-
troleerd worden. De afstand is 81 kilometer.
Pimpelmees, werd op 15 oktober 2017 gevangen op Wes-
tenschouwen. Op 4 april 2020 werd deze vogel terugge-
meld vanuit Kollum, Friesland. Een afstand van 245 kilometer.
Pimpelmees, geringd op Westenschouwen op 8 november 
2019 en werd op 3 december 2019 weer gecontroleerd in 
Assenende, België. Een afstand van 46 kilometer.
Zwartkop, dit mannetje werd op 6 september 2018 ge-
ringd op ringstation Schouwen. Op 9 april 2020 werd hij 
weer gevangen in Berendrecht, België. Een afstand van 56 
kilometer.
Zwartkop, deze vogel werd op 15 september 2019 geringd 
op Westenschouwen en een week later gecontroleerd in 
Assenende, België. Vanaf deze plek komen wel meer ge-
ringde vogels van ons terug.
Heggenmus, geringd op 8 september 2016 op Westen-
schouwen werd op 12 oktober 2020 terug gemeld uit 
Burgh-Haamstede. De vogel was daar aanwezig in een tuin. 
De ring kon afgelezen worden met een scoop en dat is 
best knap.
Torenvalk, als nestjong geringd in Middelaar op 5 juni 2020. 
Dit plaatsje ligt onder Nijmegen. Deze vogel werd terug-
gevangen op 20 oktober 2020. Ze was actief aan het jagen 
en probeerde een vink te pakken. De afstand Middelaar tot 
Westenschouwen bedraagt 154 kilometer.
Zwartkop, deze vogel werd op 21 februari 2020 geringd 
in Ayequi, Navarra, Spanje. Op 18 oktober werd de vogel 
gecontroleerd op WS. Een afstand van 1092 kilometer.
Kleine karekiet, werd geringd op het ringstation Westen-
schouwen op 25 september 2018. Door collegae ring-
onderzoekers gecontroleerd op 22 augustus 2020 in de 

Ooijse Graaf, Ubbergen. Dat is altijd nog een afstand van 
157 kilometer.
Vink, deze 1 KJ man werd 15 augustus 2011 geringd in Bor-
haug, Noorwegen.  Het oudje kon op 31 oktober 2017 
gecontroleerd worden op Westenschouwen. De afstand 
bedraagt 738 kilometer
Merel, werd gevangen en geringd in de derde Kroonspolder 
op Vlieland, Dat was op 19 oktober 2018. Deze vogel werd 
op 11 november 2020 gecontroleerd op WS. De afstand is 
195 kilometer. 
Goudhaan, werd op 28 oktober 2020 in de Eemshaven ge-
ringd en op 5 november 2020 gecontroleerd op Westen-
schouwen. De afstand hemelsbreed 291 kilometer.
Pimpelmees, werd op 27 oktober 2019 geringd op Wes-
tenschouwen en op 21 november 2020 gecontroleerd in 
Leek, Groningen. De afstand is 247 kilometer.
Zwartkop, geringd op 26 augustus 2019 in WS en gecon-
troleerd op 1 september 2019 in Sint- Laureins, België. De 
afstand is 48 kilometer
Zwartkop, geringd op 27 augustus 2019 op Westenschou-
wen en gecontroleerd  op 9 september 2020. Wederom 
in Sint-Laureins, België. Deze zwartkoppen volgden exact 
dezelfde richting.
Zwartkop, geringd op 21 september 2020, Capvern, Haut 
Pyrénées, Frankrijk. De vogel werd gecontroleerd op 26 
oktober 2020 op ons ringstation. Een beetje gek tegen de 
grote stroom in richting Noord. De afstand is 985 kilometer.
Roodborst, geringd op 9 september 2020 in Hedmark, 
Trysil, Noorwegen. Deze vogel kon op 4 oktober 2020 ge-
controleerd worden op Westenschouwen. De afstand 1195 
kilometer.
Spreeuw, geringd op 18 juni 2020 bij het ringstation Ventés 
Rago in Litouwen. De meest zuidelijke  van de drie Baltische 
staten.  De vogel werd op 14 oktober 2020 gecontroleerd 
op Westenschouwen. De afstand is 1.126 kilometer. n
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1 kj. roodmus op 15 oktober 2020

tapuitbraamsluiper

1. Vink 21.730 De onaantastbare 1e plaats is niet meer
2. Graspieper 18.285 Volgend jaar ingehaald door de goudhaan?
3. Goudhaan 17.605 Volgend jaar mogelijk naar de 2e plaats en daarna naar 1?
4. Zwartkop 15.751 Blijft staan. Over een paar jaar naar plaats 3
5. Roodborst 14.050 Voorlopig een blijvertje
6. Fitis 12.708 Heeft niet echt iets te vrezen van de spreeuw
7. Spreeuw 12.382 Daalt één plaats
8. Pimpelmees 10.320 Staat zo vast als een huis
9. Boerenzwaluw           9.213 Een slaapplaats ringen anders zal hij steeds verder zakken
10. Merel 8.605 Voelt de hete adem van de tjiftjaf in z’n nek
11. Tjiftjaf 8.527 Over een jaar stuivertje wisselen met merel?
12. Kleine karekiet 7.648 Een plaatsje gestegen. De koolmees is ingehaald
13. Koolmees 7.622 Daalt dus één plaatsje
14. Heggenmus 6.954 Blijft nu voorlopig op 14 staan.  Geen verkeerd nummer!
15  Keep 5.855 De Keep heeft voorlopig zijn plaatsje gevonden
16. Koperwiek 5.183 Gaat de concurrentie aan met zanglijster!!
17. Zanglijster 5.103 Na hertelling op plaats17
18. Ringmus 4.409 Zal zeker zakken
19. Rietzanger 4.154 Door project Doove Gat nieuw in Top 20
20. Sijs 4.125 De aantallen blijven de afgelopen jaren zeer mager.
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                                              Totaal vangsten VRS Nebularia 2020
SOORT CES DG  KW pilot Vinkenbaan totaal

overige akkerrand Westen-
project schouwen

1 Wintertaling 1 1
2 Holenduif 1 1
3 Turkse tortel 1 1
4 Waterral 5 5
5 Zilvermeeuw 2 2
6 Kerkuil 26 26
7 Steenuil 10 10
8 Ransuil 2 1 3
9 Bosuil 3 3
10 IJsvogel 3 3
11 Draaihals 3 3
12 Grote bonte specht 2 3 5
13 Torenvalk 38 1 39
14 Gaai 1 1
15 Zwarte kraai 1 1
16 Goudhaan 4 1933 1937
17 Vuurgoudhaan 238 238
18 Pimpelmees 7 7 23 1 189 227
19 Koolmees 24 55 119 198
20 Zwarte mees 14 14
21 Boerenzwaluw 2 2
22 Huiszwaluw 3 3
23 Cetti’s zanger 7 5 5 17
24 Staartmees 4 1 57 62
25 Bladkoning 9 9
26 Bruine boszanger 1 1
27 Tjiftjaf 40 50 7 216 313
28 Fitis 23 8 100 131
29 Zwartkop 71 2 2 819 894
30 Tuinfluiter 10 146 156
31 Braamsluiper 24 24
32 Grasmus 1 2 82 85
33 Sprinkhaanzanger 2 38 40
34 Snor 17 17
35 Spotvogel 26 26
36 Grote karekiet 1 1
37 Bosrietzanger 19 43 29 91
38 Kleine karekiet 4 318 178 500
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39 Rietzanger 5 337 12 354
40 Boomkruiper 4 1 2 15 22
41 Winterkoning 26 15 7 1 30 79
42 Spreeuw 2 13 15
43 Merel 12 4 178 194
44 Kramsvogel 3 3
45 zanglijster 4 4 11 19
46 Zanglijster oostelijk 17 17
47 Zanglijster westelijk 52 52
48 Koperwiek 83 83
49 Grauwe vliegenvanger 1 1
50 Roodborst 18 10 571 599
51 Nachtegaal 31 31
52 Blauwborst 19 19
53 Zwarte roodstaart 2 2
54 Gekraagde roodstaart 10 10
55 Bonte vliegenvanger 1 5 6
56 Roodborsttapuit 34 34
57 Heggenmus 6 4 113 123
58 Huismus 54 54
59 Ringmus 10 10
60 Gele kwikstaart 8 8
61 Grote gele kwikstaart 117 117
62 Witte kwikstaart spec 2 2
63 Siberische boompieper 1 1
64 Boompieper 3 3
65 Graspieper 52 52
66 Keep 40 40
67 Vink 8 2 150 160
68 Roodmus 1 1
69 Goudvink 13 13
70 Groenling 37 37
71 Kneu 22 22
72 Kleine barmsijs 16 16
73 Barmsijs spec 1 1
74 Putter 9 1 12 22
75 Sijs 6 6
76 Rietgors 1 27 1 29

Totaal per project 336 876 262 3 5870 7347
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Een financiële meevaller was de extra donatie voor een nieuwe koelkast (volledige bedrag). Door de corona verviel 
de jaarvergadering en de daarbij behorende kosten.  Daarentegen hadden we wel meer kosten voor het versturen 
van alle jaarverslagen. De dakbedekking viel toch weer duurder uit dan begroot, maar we weten ondertussen, als we 
iets gaan renoveren, er altijd verborgen gebreken tevoorschijn komen. 
Hieronder ziet u het financieel overzicht over 2020:

Post Saldo 2020
Banksaldo per 01-01-2020 Rabo 5.690,20
Saldo spaarrekening 01-01-2020 2.000,68 +
Totaal saldo per 01-01-2020 7.690,88

     Inkomsten                          Uitgaven
                     Begroot        Uitgaven
Donaties, giften en bijdragen div. organisaties 3.455,00
NL-doet bijdrage 350,00
Advertentiekosten 100,00
Vergoeding ringen Vogeltrekstation CES (tegoedbonnen) 48,55
Uitgave tegoedbonnen aan VT - 48,55
Bijdrage Rabobank Clubkas 2020 182,79
Akkerrandenproject Zeeuws Landschap 654,41
Creditnota te veel betaalde rekening 10,00

Ringen (voorraad 2021)   1.000,00 1.201,39
Mistnetten   150,00 167,80
Diverse ringmaterialen   50,00 41,65
Koelkast (hier is  een extra donatie voor ontvangen.)   500,00 668,95
Electra en geluid   250,00 552,95 
Nieuwe maaimachine   300,00 350,00
Brandstof   100,00 64,95
Vogelvoer   100,00 77,45
Vervanging dakbedekking slaaphut   600,00 988,38
Verf en kwasten   150,00 104,45
Communicatie: Jaarverslag en website   300,00 377,50
Diverse   300,00 265,97
Lief & Leed   285,00 16,15 
Bankkosten   135,00 119,40
Onvoorzien   285,00 0,00
Vergaderkosten   200,00 0,00
Uit reserve 244,79+ 
Totaal inkomsten 4.996,99      + +
Totaal uitgaven   4.500,00       4.996,99

Banksaldo per 31-12-2020 Rabo 4.469,47
Saldo spaarrekening 31-12-2020 3.000,68 +
Totaal saldo 31-12-2020 7.470,15

Van de penningmeester
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Stichting Vogelringstation 
Nebularia

Jaarverslag 2020


