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Foto 1. Het aantal broedparen van de Wilde Eend liet in 2019 weer een kleine groei zien in het Doove Gat (Cor Oskam). 
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1. Aanleiding onderzoek 
De herinrichting van polder de Hooge Boezem achter Haastrecht was de aanleiding voor Stichting 

Vogelringstation Nebularia om in samenwerking met het Zuid-Hollands Landschap de 

broedvogelmonitoring te intensiveren en dit jaarlijks te koppelen aan ringonderzoek. De 

doelstellingen hierbij waren inzicht te krijgen over: 

 

 Het effect van de inrichting op de bestaande broedvogelpopulaties. 

 De vestiging van nieuwe vogelsoorten in het gebied. 

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

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

 

2. Afronding herinrichting  
De herinrichting van polder de Hooge Boezem startte in het najaar van 2010. Enkele kavels aan de 

oostkant van het terrein tegen de rietstrook het Doove Gat, werden afgeplagd. De grond werd 

gebruikt voor de aanleg van een dijkje waarover een fietspad werd aangelegd. Het fietspad was in 

het voorjaar 2012 klaar. In het werk werd op twee plaatsen in het poldertje open water gerealiseerd 

met daarin enkele eilandjes. Hierna volgde een periode van rust in het gebied waarin de vegetatie 

zich ontwikkelde en er diverse broedvogels weer een plekje zochten.  

In het najaar van 2013 werd een begin gemaakt met het inrichten van de 2
de

 fase. Er waren 

twee hoofddoelstellingen: natuurontwikkeling en waterberging. Omdat het gebied deel uitmaakt van 

de Ecologische Hoofd Structuur (EHS), stonden bij de natuurontwikkeling riet en open water, 

bloemenrijk grasland en standweiden centraal. Dit alles in relatie tot de waterberging. Drie 

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

waterstand behorend bij bovengenoemde terreintypen. Als extra maatregel kunnen deze 

compartimenten bij calamiteiten, een extreem hoge waterstand, tijdelijk water bergen. In april kwam 

het project tot afronding. Er werd nog meer weidegrond afgeplagd dat weer gebruikt werd om 

dijkjes te maken rond verschillende compartimenten. In augustus 2014 kreeg het gebied de ultieme 

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

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

weer uit het gebied verdwenen was. 

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

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

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

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

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

  
Foto 2 & 3. Eén van de twee Witwangsterns die op 18 mei het Doove Gat bezochten (Jaap Oosterom) en daar veel bekijks 

kregen van vogelaars uit de regio (Cor Oskam). 
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3. Broedvogelinventarisatie 
Aanvullend aan het ringonderzoek tellen we al jaren het aantal broedvogels in het gebied (Tabel 1). 

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

bezoeken afgelegd in het weidegebied als in het moerasgedeelte. Enkele van deze telrondjes waren 

specifiek gericht op de moerasstrook. Daarnaast waren er nachtelijke bezoeken waarbij geluid werd 

afgespeeld om rallen in kaart te brengen. Zo konden dit jaar twee territoria van de Waterral 

ingetekend worden en blijft dus stabiel op twee broedpaar. Het Porseleinhoen reageerde tijdens 

inventarisaties meerdere keren op geluid, maar liet zich ook een aantal keer spontaan horen. Op 17 

juni werden er op twee verschillende plekken roepende porseleinhoentjes gehoord. Gezien de datum 

grenzen is het zeer aannemelijk dat het Porseleinhoen dit jaar gebroed heeft. Op 15 juli werd er een 

juveniele vogel gezien. Niet alles zeggend maar het is een mooie optelsom. Interessant waren de 

waarnemingen van een paartje Dodaars op 15 april. Daarnaast waren er waarnemingen op 19 en 22 

april en op 26 juli. Op die dagen ging het om één exemplaar. 

 

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

                           Inventarisatie broedvogels Hooge Boezem / Doove Gat 

                          

  2015 2016 2017 2018 2019     2015 2016 2017 2018 2019 

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

Roerdomp 0 0 0 0 0   Graspieper 0 0 0 0 0 

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

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

Grauwe Gans 30 51 60 43 32   Heggenmus 0 1 1 0 1 

Canadese Gans 5 9 15 12 8   Blauwborst 6 5 5 5 4 

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

Bergeend 2 3 3 6 5   Cetti's Zanger 0 0 0 2 2 

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

Wintertaling 0 0 0 0 0   Snor 4 2 4 3 5 

Wilde Eend 21 13 11 11 13   Rietzanger 35 35 39 34 48 

Zomertaling 2 3 0 0 1   Bosrietzanger 3 5 4 4 8 

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

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

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

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

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

Porseleinhoen 0-1 0-1 0 0 1   Tjiftjaf 5 5 3 3 6 

Waterhoen 2 3 2 6 9   Fitis 5 6 3 3 7 

Meerkoet 31 29 25 20 19   Pimpelmees 1 1 1 1 1 

Scholekster 5 5 4 4 7   Koolmees 1 3 2 2 3 

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

Kievit 17 20 14 13 11   Zwarte Kraai 1 0 0 0 0 

Grutto 9 11 9 9 7   Spreeuw 1 1 1 1 1 

Tureluur 5 8 5 3 5   Ringmus 7 3 4 2 0 

Kokmeeuw 2 14 42 176 236   Vink 1 1 2 2 0 

Zwartkopmeeuw 0 0 0 0 0   Groenling 0 0 0 1 2 

Visdief 38 41 45 40 70   Putter 1 0 0 0 2 

Houtduif 4 2 2 3 2   Rietgors 21 21 15 12 19 

 

De Roerdomp laat zich met enige regelmaat zien in het gebied maar heeft zich niet territoriaal 

gedragen. Opvallend is dat er in laatste twee jaar geen Knobbelzwanen in het gebied te broeden zijn 

gekomen. 
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Het aantal broedende Grauwe Ganzen daalde in 2019 verder van 43 naar 32. Ook het aantal 

Grote Canadese Ganzen daalde van 15 naar 12 broedpaar. Er waren beheersmaatregelen om de 

broedende Grauwe Gans en Grote Canadese Gans terug te dringen in het gebied. Een vreemde 

constatering was dit jaar dat jagers vanuit de WBE ook actief waren in het eieren rapen van ganzen. 

Er werd ook gejaagd aan de randen van het gebied vanuit polder Keulevaart. De Nijlgans nam toe van 

één naar drie broedparen. De Bergeend gaat het steeds beter doen en groeide flink door van drie 

naar zes paar. De Krak-, Slob- en Kuifeend kwamen alle tot broeden in het gebied. De Zomertaling 

deed dit jaar ook weer mee. Op 13 juli werden de eerste pullen gezien. Het Waterhoen deed het 

wederom fantastisch en steeg door naar negen broedpaar. Het aantal meerkoeten stabiliseerde zich 

en kwam uit op 18 territoria. In de verschillende weilandpercelen sprong de Scholekster eruit. Er 

werden zeven broedpaar geteld en dat was verleden jaar vier paar. De aantallen van Kievit en Grutto 

namen iets af terwijl de Tureluur steeg iets van drie naar vijf paar. De Kleine Plevier bleef gelijk. 

De beide kolonies in het gebied deden het geweldig goed. De aantallen broedende 

Kokmeeuwen groeide door van 176 naar 236 broedparen. De Visdieven pasten zich aan op de 

uitbreiding van de meeuwen en verschoven naar een volgend eiland. De aantallen stegen door van 

40 naar maar liefst 70 broedpaar. Ook dit jaar werden steeds Zwartkopmeeuwen gezien in de 

kolonie. Helaas konden we weer geen duidelijke aanwijzing vinden of deze vogel er gebroed heeft.  

De moeraszangers deden het dit jaar goed. De Cetti’s Zanger bleef zoals verwacht in het 
gebied aanwezig als broedvogel. Ook dit jaar telde we twee territoria. De Rietzanger deed het echt 

geweldig. Het aantal staat nu op 48 broedpaar. Dat was enigszins te verwachten omdat geschikt 

biotoop meer aanwezig was. Het aantal territoria van Snor, Bosrietzanger en Rietgors lagen duidelijk 

hoger dan 2018. De Kleine Karekiet zakte iets van 24 naar 20 broedpaar. Eén verklaring zou het 

verruigen van de rietstrook kunnen zijn.  

Het totaal aantal broedparen kwam dit jaar uit op 581. Een record dat grotendeels door de 

groei van beide kolonies tot stand is gekomen. Het aantal verschillende broedvogels steeg van 43 

naar 48 soorten. 

 

   
 Foto 4 & 5. De meest bijzondere ringvangst dit jaar in het Doove Gat was een Grote Karekiet op 5 augustus (links; Cor 

Oskam) en van de Sprinkhaanzanger werd na twee jaar van afwezigheid weer een territorium vastgesteld (Arie Versluijs). 

 

4. Waarnemingen van niet-broedvogels  
Naast ons ringprogramma en de broedvogelinventarisatie kijken we ook ieder jaar naar welke vogels 

er naast broedvogels gebruik maken van het gebied. Het water in het centrale deel van het gebied 

heeft een enorme aantrekkingskracht en zorgt voor een diversiteit aan vogels. Dat polder de Hooge 

Boezem achter Haastrecht een grote aantrekkingskracht heeft op vogels staat vast. Dat heeft het 

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

zeldzame soorten gezien, maar er komen ook regelmatig grote aantallen van een bepaalde soort 

bijeen. De functie van de plas is onder andere een foerageergebied voor grondeleenden. In Figuur 1 

vindt u de maximumaantallen van diverse eendensoorten op basis van Waarneming.nl. De eilandjes 

in het gebied zorgen voor nestgelegenheid van een kolonie Visdieven en Kokmeeuwen. Buiten het 

broedseizoen bieden de eilandjes een prima slaapplaats voor steltlopers, meeuwen en sterns. In de 
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directe nabijheid rusten ook veel eenden en ganzen op de plas. In het najaar tellen we tot 580 

Wulpen (1 december) en Kieviten tot een maximumaantal van 750 exemplaren (23 februari).  

Als het dus niet echt wintert, wat de laatste jaren het geval is, blijven de Kieviten bij ons in de 

polder en vinden we ze onder andere terug in polder de Hooge Boezem. In het voorjaar is het ook 

een slaapplaats van net gearriveerde Grutto’s. De Grutto’s verschijnen medio februari en de 
aantallen kunnen dan snel oplopen tot 650 exemplaren begin maart. Op 15 maart werden er maar 

liefst 1200 exemplaren geteld. Ieder jaar zijn er IJslandse Grutto’s te vinden. Ze arriveren een maand 

later dan de Grutto en zijn eind april weer verdwenen richting hun broedgebied. In figuur 2 kunt u 

die aantallen vinden in voorjaar van 2018 en 2019. 

Een serie bijzondere waarnemingen startte op 4 februari 2019 met een Ross’ Gans. Een 

nieuwe soort voor ons werkgebied. Hij zat eigenlijk in de aangrenzende polder Keulevaart, maar kon 

vanaf de kade van het Doove Gat mooi worden bekeken. Op 26 maart en op 7 april werd er een 

Zeearend boven de plas gezien. Als de populatie Zeearenden zich zo goed blijft ontwikkelen zal hij er 

jaarlijks gezien blijven worden. De eerste Snor werd op 4 april gezien, lekker vroeg. Op 7 april werd 

de eerste Beflijster gezien. Gedurende deze maand waren er meerdere waarnemingen. Een 

mannetje bleef vrij lang in het gebied en liet zich onregelmatig zien. Op 9 april werd er een 

Reuzenstern gezien. Vanaf 2017 worden ze jaarlijks gezien. Dit is dus het 3
e
 jaar op rij. In 2015 

werden er ook 2 Reuzensterns aan de grond gezien. Er waren dit jaar drie voorjaarswaarnemingen, 

namelijk op 9, 17 en 21 april. Ook waren er drie waarnemingen in het najaar en wel op 14 en 18 

augustus en een wat latere op 19 september. Het gaat meestal om tweetallen, maar op 17 april 

werden er drie bijeen gezien.  

Een Raaf vloog op 13 april over het gebied en werd door meerdere waarnemers mooi 

gefotografeerd. Op 16 april werden een Smelleken en een Porseleinhoen gezien. Het Porseleinhoen 

werd meerdere keren gehoord en gezien. Op 17 juni werd bij een nachtelijk bezoek zelfs op twee 

verschillende plaatsen binnen het gebied een roepende vogel gehoord. Op 17 juli werd een juveniele 

vogel gezien. Op 27 april werd er een Kleine Strandloper gezien.  
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Figuur 1. Maximumaantallen aan eenden in 2019. 

 

De eerste Dwergmeeuw werd op 1 mei gezien. Eind april en begin mei foerageert deze vlinderachtige 

kleine meeuw, regelmatig samen met Zwarte Sterns, laag over de plas op zoek naar haften en andere 

kleine insecten. Op deze dag werd ook een Krombekstrandloper ontdekt en op 19 mei kwam er weer 

een exemplaar in de telescoop. Op 4 mei werd er een Bokje ontdekt op het eilandje in de kleine plas. 

Een enigszins vreemde tijd voor dit beestje. De vogel kon mooi worden gefotografeerd. Op 10 en op 

22 mei kwam er een Zilverplevier aan de grond. Eén Temmincks Strandloper werd op 17 mei 

gevonden. Tegenwoordig ook een jaarlijkse verschijning in het gebied. Een dag later op 18 mei waren 

twee Witwangsterns het gesprek van de dag. De vogels bleven de gehele dag en werden in de loop 

van de dagen tot 25 mei onregelmatig gezien. Het was weer vijf jaar geleden dat er een 

Witwangstern gezien werd in het gebied. De Roerdomp, een voormalig broedvogel van het gebied in 
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de jaren ’60-‘70, werd in totaal minimaal 4 keer gezien. De eerste waarneming was in het laatste licht 

tijdens een ringsessie. De vogel vloog pal over ons hoofd. Op 8 september en 16 september werden 

ook Roerdompen gezien en de laatste op 17 november. Op 18 augustus vloog er een Zwarte 

Ooievaar over het gebied en op 2 september een Visarend.  
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Figuur 2. Aantallen IJslandse Grutto’s in polder de Hooge Boezem in 2018 (blauw) en 2019 (rood). 

 

Op 13 september werd er een Rosse Grutto gezien op een van de eilandjes in de plas en een 

dag later werd een Kanoet ontdekt. Twee prachtige soorten die doorgaans niet vaak in het 

binnenland ziet. Ondanks deze soorten werden in 2019 beduidend minder steltlopers gezien dan in 

voorgaande jaren. Er waren onder andere veel minder Kemphanen, Bontbekplevieren en Bonte 

Strandlopers. Het zelfde gold voor Bos-, Groenpoot- en Zwarte Ruiter. Het is aannemelijk dat dit 

mede veroorzaakt is door de relatief hoge waterstand ten opzichte van andere jaren.  

In oktober en november werden er met enige regelmaat Baardmannen gezien langs het 

middenpad. Maximaal werden er 20 exemplaren geteld. Door de grote hoeveelheid muizen zaten er 

meer Torenvalken dan gewoon en vanaf 9 november werd er ook weer regelmatig een Blauwe 

Kiekendief gezien in het gebied. 
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Fig 3. Maximumaantallen steltlopers op hun slaapplaats in het Doove Gat in 2019. 
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Foto 6. Wulpen arriveren op hun slaapplaats in het Doove Gat op 1 december (Erik Kleyheeg). 

 

5. Ringonderzoek Doove Gat 2019 
 

Het ringonderzoek in het Doove Gat werd deze zomer voor het achtste jaar op rij uitgevoerd. Het 

onderzoek werd in 2012 opgezet door vrijwilligers van Stichting Vogelringstation Nebularia in 

samenwerking met het Zuid-Hollands Landschap. Sindsdien worden jaarlijks van juli tot in het najaar 

regelmatig vogels gevangen, geringd en weer losgelaten, met de grootste inspanning gedurende de 

trekperiode van rietvogels in juli en augustus. In 2019 werd gevangen van 30 juni tot 8 september. Er 

waren dit jaar geen aanvullende avond(/nacht)vangsten. In totaal waren er 19 vangmomenten, 

precies even veel als in 2018. Als gecertificeerde ringers waren Erik Kleyheeg, Cor Oskam en Morrison 

Pot actief in 2019.  
 

 

 
Foto 7. Morrison op de ringlocatie in de vroege ochtend: wat gaat de dag brengen? (Cor Oskam) 

 

5.1 Methode 

In 2019 waren er 12 ochtend- en 7 avondvangsten (Tabel 2). De opstelling van de mistnetten was 

gelijk aan die van voorgaande jaren, inclusief net L+ in de inmiddels dichte rietvegetatie in één van de 

afgeplagde delen van het gebied (Figuur 4). De steltloperopstelling werd dit jaar geheel niet gebruikt, 

mede door het dichtgroeien van deze locatie waar voorheen Watersnippen en Witgatten nog konden 

foerageren. Ook de inloopkooi die in recente jaren werd gebruikt voor rallen werd dit jaar niet 
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gebruikt. Voor het lokken van vogels werden vogelgeluiden afgespeeld met mp3-spelers aangesloten 

op kleine speakers die uitsluitend op de vangmomenten bij de netten werden opgehangen. De 

gebruikte tracks waren dezelfde als de voorgaande jaren. In de rietstrook werd voornamelijk gebruik 

gemaakt van een geluidenmix bestaande uit onder meer Kleine Karekiet, Waterrietzanger, Snor en 

Rietgors. Tijdens de avondvangsten werd op de locatie van net 6 ook geluid afgespeeld van 

Boerenzwaluw en Gele Kwikstaart, wat dit jaar voor de laatstgenoemde eindelijk weer eens 

behoorlijk succesvol was.  

 

Figuur 4. De opstelling van mistnetten zoals gebruikt in 2018. Net 5 ontbreekt omdat deze na 2012 niet meer is gebruikt. 

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

de opkomende moerasvegetatie. 

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

exemplaren en terugvangsten van vogels die eerder geringd waren. 

datum dagdeel totaal vangst nieuw gevangen terugvangsten 

30-06-2019 Ochtend 35 30 5 

05-07-2019 Ochtend 44 36 8 

14-07-2019 Ochtend 51 46 5 

17-07-2019 Avond 35 32 3 

19-07-2019 Ochtend 51 48 3 

01-08-2019 Avond 64 61 3 

02-08-2019 Ochtend 59 53 6 

05-08-2019 Avond 46 42 4 

06-08-2019 Ochtend 51 46 5 

11-08-2019 Ochtend 44 38 6 

12-08-2019 Avond 72 64 8 

15-08-2019 Avond 39 31 8 

16-08-2019 Ochtend 65 54 11 

17-08-2019 Avond 8 5 3 

20-08-2019 Avond 40 39 1 

21-08-2019 Ochtend 48 45 3 

23-08-2019 Ochtend 81 71 10 

30-08-2019 Ochtend 65 59 6 

08-09-2019 Ochtend 60 56 4 
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5.2 Ringvangsten 

In 2018 zijn in totaal 878 individuele vogels gevangen. Daarvan kregen er 856 een nieuwe ring. 

Samen met 102 terugvangsten leverde dat een totaal op van 958 vangsten. Het aantal geringde 

soorten bedroeg 20, waarvan Kleine Karekiet en Rietzanger zoals gebruikelijk veruit de meest talrijke 

waren (Tabel 3). Het aantal soorten viel wat tegen vergeleken met eerdere jaren, maar werd deels 

verklaard doordat er geen steltlopernetten en nachtvangsten zijn geweest. Ook werden er dit jaar 

niet veel zeldzame soorten gevangen.  

Tijdens de avondvangsten werden gemiddeld 43 vogels gevangen, terwijl tijdens de 

ochtendvangsten gemiddeld 55 vogels werden gevangen. De topdag dit jaar viel op 23 augustus, toen 

in totaal 81 vogels werden gevangen, het merendeel Kleine Karekieten. Opvallend is ook de 

avondvangst op 12 augustus met 72 vogels. Die avond werd een recordaantal van 28 Gele 

Kwikstaarten gevangen, allemaal in net 6.  

 

  
Foto 8 & 9. Cor ringde op 30 juni de eerste Kleine Karekiet van het seizoen in het Doove Gat (links) en enkele jaren na het 

afplaggen van het moerasgedeelte van het Doove Gat staat net L+ tegenwoordig in dichte rietvegetatie (rechts) (Erik 

Kleyheeg).  

 

De aantallen van de meest talrijke soorten, namelijk de Rietzanger en de Kleine Karekiet, 

ontliepen elkaar dit jaar niet veel. Respectievelijk werden er 292 en 291 exemplaren nieuw geringd, 

maar door een groter aantal terugmeldingen van de Kleine Karekiet eindigde deze toch iets hoger. 

Het aantal Kleine Karekieten kwam in 2019 echter niet in de buurt van het totaal van 2018. De 

broedvogelinventarisatie laat zien dat er iets minder vogels in het gebied broedden dan vorig jaar, 

maar het is onwaarschijnlijk dat dit het verschil in vangsten verklaart. Rietzangers werden ongeveer 

net zo vaak gevangen als vorig jaar, hoewel het aantal broedparen in het gebied fors groter was. Zo 

blijkt maar dat het een uitdaging blijft om de aantalsveranderingen goed te kunnen verklaren. 

Het was wel een opvallend goed jaar voor de loofzangertjes, namelijk Fitis en Tjiftjaf. De 

Tjiftjaf liet de afgelopen jaren al forse aantallen zien en de 48 vangsten van dit jaar sluiten daar goed 

bij aan. De Fitis liet in 2019 echter een behoorlijke uitschieter zien met 19 vangsten tegenover een 

gemiddelde van 8 per seizoen. Het is mogelijk dat de toenemende verbossing in de rietstrook hier 
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een rol in speelt. In het riet staat namelijk steeds meer opschot van Wilg en Zwarte Els. Voor deze 

soorten maakt dat het Doove Gat interessanter, maar voor de echte rietvogels is dit geen positieve 

ontwikkeling. Een soort die zich nergens door lijkt te laten tegenhouden is de Cetti’s Zanger. In de 
verslagen van de afgelopen twee jaar werd de opkomst van deze soort al specifiek benoemd, maar in 

2019 werd met 10 vangsten een nieuw record gevestigd. Een interessant detail is dat tijdens het CES-

project in de Stolwijkse Boezem bij Gouderak in het voorjaar van 2019 een Cetti’s Zanger is gevangen 
die was geringd – en hoogstwaarschijnlijk ook geboren – in het Doove Gat in 2018. Het Doove Gat is 

dus nu al een springplank voor de verdere uitbreiding van de soort in de omgeving. 

 

 
Foto 10. De enige vogel met een buitenlandse ring die dit jaar werd gevangen in het Doove Gat was een volwassen Kleine 

Karekiet met een Belgische ring op 19 juli (Erik Kleyheeg).  

 

De Ringmus liet in 2019 een dieptepunt zien. Geen enkel individu werd gevangen, wat pas 

één keer eerder was voorgekomen, namelijk in 2017 (Figuur 5). De soort heeft het zwaar in het 

landelijk gebied en blijkbaar is het Doove Gat daarop geen uitzondering. Ook tijdens de 

broedvogelinventarisatie werd geen territorium vastgesteld. Lokale factoren zoals het verdwijnen 

van nestgelegenheid kunnen hiermee te maken hebben, maar echt begrijpen doen we het niet. Een 

soort die na jaren van zeer lage aantallen juist weer terugveerde in 2019 was de Gele Kwikstaart. In 

de eerste twee jaar van het project was er een slaapplaats in de rietstrook waardoor forse aantallen 

konden worden gevangen, maar sinds 2014 was dat voorbij. Dit jaar was het echter weer raak en 

werden in totaal 48 exemplaren geringd. Alleen in het eerste jaar, in 2012, werden er meer 

gevangen.  
 

 

Figuur 5. Verloop van aantallen vangsten per jaar van de drie “slapers” in de rietstrook van het Doove Gat.
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Tabel 3. Overzicht gevangen vogelsoorten en aantallen in 2019 met onderscheid tussen nieuw gevangen vogels en 

terugvangsten. Ter vergelijking staan ook de vangsttotalen weergegeven voor de jaren 2012 t/m 2018.  

Rijlabels Nieuw 2019 

Terug uit 

2019 

Terug van 

vóór 2019 Totaal 2019 

Nieuw 2012-

2018 

Terug 2012-

2018 

Blauwborst 14 5 0 19 78 12 

Boerenzwaluw 2 0 0 2 57 1 

Boompieper 0 0 0 0 1 0 

Bosrietzanger 41 4 1 46 260 21 

Cetti's Zanger 6 4 0 10 11 5 

Fitis 19 0 0 19 42 0 

Gele kwikstaart 47 1 0 48 144 2 

Goudhaan 0 0 0 0 1 0 

Grasmus 3 0 0 3 16 0 

Groenling 0 0 0 0 18 1 

Grote Karekiet 1 0 0 1 1 2 

Heggenmus 0 0 0 0 1 0 

Kleine Karekiet 291 38 12 341 1751 361 

Koolmees 2 0 0 2 15 3 

Oeverloper 0 0 0 0 1 0 

Paapje 0 0 0 0 18 0 

Pimpelmees 22 4 0 26 128 44 

Porseleinhoen 0 0 0 0 5 0 

Putter 3 0 0 3 1 0 

Ransuil 0 0 0 0 2 0 

Rietgors 27 1 0 28 497 82 

Rietzanger 292 19 7 318 1748 262 

Ringmus 0 0 0 0 112 2 

Roodborst 0 0 0 0 3 0 

Smient 0 0 0 0 1 0 

Snor 14 3 2 19 65 27 

Spotvogel 2 0 0 2 12 1 

Spreeuw 0 0 0 0 10 0 

Sprinkhaanzanger 3 0 0 3 13 2 

Tapuit 0 0 0 0 1 0 

Tjiftjaf 48 0 0 48 272 16 

Tuinfluiter 2 0 0 2 8 0 

Veldleeuwerik 0 0 0 0 34 0 

Waterral 0 0 0 0 5 0 

Waterrietzanger 0 0 0 0 4 0 

Watersnip 0 0 0 0 51 0 

Winterkoning 17 1 0 18 73 14 

Wintertaling 0 0 0 0 29 0 

Witgat 0 0 0 0 9 0 

Witte Kwikstaart 0 0 0 0 2 0 

Wulp 0 0 0 0 2 0 

Zwartkop 0 0 0 0 4 0 

Totaal 856 80 22 958 5506 858 
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5.3 Terugmeldingen 

In totaal hadden we 22 vangsten van vogels die in eerdere jaren geringd waren. De meeste waren 

Kleine Karekieten (12) en Rietzangers (7), maar ook twee van de vijf terugvangsten van de Snor 

waren van voor 2019. De oudste Kleine Karekiet was geringd in 2016 en de oudste Rietzanger in 2015.  

Net als in 2018 vingen we dit jaar maar weinig vogels die al elders geringd waren. We vingen 

slechts één vogel met een buitenlandse ring, namelijk een Kleine Karekiet op 19 juli met een 

Belgische ring. Deze vogel bleek geringd bij Zammel in België op 12 augustus 2014, dus ook niet meer 

de jongste. Daarnaast vingen we een Kleine Karekiet terug die eerder in de zomer in de Makkumer 

Zuidwaard was geringd en een exemplaar dat twee weken eerder langs de Oostvaardersdijk was 

geringd. Ook leuk was een Pimpelmees, die op 8 september in het Doove Gat werd teruggevangen en 

geringd bleek te zijn als nestjong op 22 mei in een nestkast in polder Beneden Haastrecht.  

Zoals elk jaar kwamen er in de loop van het jaar wel weer met enige vertraging gegevens 

binnen van enkele terugvangsten van eerdere jaren (Tabel 4). Het gaat dan met name om vogels die 

in het Doove Gat zijn geringd en onderweg naar hun overwinteringsgebieden werden teruggevangen 

in België of Frankrijk. Van Kleine Karekieten die wij in het Doove Gat hadden geringd werden er twee 

teruggemeld uit België en één uit Frankrijk. Van door ons geringde Rietzangers werden er ook twee 

teruggevangen in België en eveneens twee in Frankrijk. De gegevens van de Noorse Rietzanger die 

we in 2018 vingen kwamen ook binnen. De vogel bleek op 751 km afstand te zijn geringd, slechts 18 

dagen voordat hij in het Doove Gat opdook. Het ringen van Wintertalingen in het naseizoen van 2018 

wierp ook direct vruchten af. Aangezien de soort bejaagd wordt is de kans op terugmeldingen 

blijkbaar relatief groot. Twee vogels werden geschoten in Frankrijk en een derde in Denemarken.  
 

Tabel 4. Overzicht van terugmeldingen van vogels buiten het Doove Gat die in 2019 binnen kwamen.  

Soort Ringdatum Melddatum Ringlocatie Meldlocatie Afstand 

Blauwborst 24-7-2018 18-8-2018 Doove Gat Teralfene, België 133 km 

Cetti’s Zanger 9-8-2018 7-6-2019 Doove Gat Stolwijkse Boezem 7 km 

Kleine Karekiet 12-8-2014 19-7-2019 Zammel, België Doove Gat 100 km 

Kleine Karekiet 14-7-2015 6-8-2015 Doove Gat Watermael-Boitsfort, BE 136 km 

Kleine Karekiet 20-8-2017 8-7-2018 Doove Gat Naarden 45 km 

Kleine Karekiet 29-8-2018 1-9-2018 Doove Gat Donges, Frankrijk 639 km 

Kleine Karekiet 15-8-2018 21-8-2018 Doove Gat Eindhout, België 101 km 

Kleine Karekiet 2-8-2019 21-8-2019 Makkum Doove Gat 123 km 

Kleine Karekiet 6-8-2019 21-8-2019 Oostvaardersdijk Doove Gat 68 km 

Pimpelmees 22-5-2019 8-9-2019 Haastrecht Doove Gat 3 km 

Rietzanger 1-8-2018 6-8-2018 Doove Gat Oorderen, België 85 km 

Rietzanger 8-7-2018 2-8-2018 Doove Gat Donges, Frankrijk 717 km 

Rietzanger 8-8-2018 30-8-2018 Doove Gat Noyant, Frankrijk 625 km 

Rietzanger 22-8-2018 28-8-2018 Doove Gat Oorderen, België 85 km 

Rietzanger 3-8-2018 21-8-2018 Orre, Noorwegen Doove Gat 751 km 

Wintertaling 25-9-2018 16-12-2018 Doove Gat Brucourt, Franrijk 462 km 

Wintertaling 25-9-2018 27-9-2019 Doove Gat Norre Alslev, Denemarken 564 km 

Wintertaling 23-11-2018 16-12-2018 Doove Gat Loon-Plage, Frankrijk 210 km 
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6. Dankwoord 
 

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

toestemming voor dit ringonderzoek op hun terrein in de Hooge Boezem achter Haastrecht en het 

gebruik van opslagruimte voor onze materialen. Tijdens de vangacties werden we bijgestaan door 

een aantal assistenten, onder wie Kees Goudwaard, Coen van Nieuwamerongen en Rob van Straaten. 

Voor het opruimen van de netbanen konden we weer rekenen op hulp van Rolf van Beek. 

 

 

 
Foto 11. De fotogenieke molen in het Doove Gat in het licht van de ondergaande zon op 1 december (Erik Kleyheeg). 

 

 
 


