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Foto 1. Het aantal broedparen van zowel kokmeeuw als visdief steeg aanzienlijk. De Zwartkopmeeuw was een nieuwe 

broedvogel voor het gebied (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 2de 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 wordt nu jaarlijks in december 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 steeg vanaf 2015 en dat was 

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

 

 
Foto 2. Na 5 jaar werd het gebied in 2020 wederom kortdurend onder water gezet om het als waterberging te testen. Het  

wandelpad is bijna niet meer als zodanig te herkennen  
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3. Broedvogelinventarisatie 
 

Aanvullend aan het ringonderzoek tellen we jaarlijks het aantal broedvogels in het gebied (Tabel 1). 

Deze inventarisatie wordt uitgevoerd volgens de Sovon methode BMP-A. Er werden in totaal 11 

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 brengen. 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 enkel 

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 soort zich met enige 

regelmaat zien in het gebied. Soms zelfs op klaarlichte dag rustig stappend over het wandelpad dat 

het gebied doorsnijdt. 

 

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

                                     Laatste 5 jaar BMP Hooge Boezem / Doove Gat    

             

 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 

Canada 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 

 

Ondanks maatregelen om de soort te reguleren nam het aantal broedende ganzen weer toe, maar ze 

zijn nog niet terug op het niveau van 2017. De Grauwe Gans telde afgelopen 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 paren 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 
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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 van oorsprong holenbroeders en waren jaren 

geleden vooral te vinden in de duinen. 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. De Fazanten 

deden het dit jaar bijzonder goed. Het aantal broedgevallen steeg van drie naar zeven. Het heeft er 

alle schijn van dat ze in het gebied niets te vrezen hebben. Er is genoeg te eten en geen jachtdruk!  

 

   
Foto 3 & 4. De Cetti’s Zanger is ook in het Doove Gat bezig met een opmars (Cor Oskam). Assistenten Rob en Co praten 

even bij voor de start van de vangsessie (Cor Oskam).  

 

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 en onderzoeker van dit onderzoek 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 broedpaar geteld. Ook de Krakeend werd meegenomen bij het onderzoek 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 indicatie voor een broedgeval. De 

Zomertaling deed dit jaar ook weer mee.  

In de aangrenzende weilandpercelen stabiliseerden het aantal broedende Kieviten en 

Scholeksters. Daarentegen kwamen 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 bracht.  

De kolonie Kokmeeuwen groeide fors van 236 naar maar liefst 650 paar. Stapsgewijs hebben 

de Kokmeeuwen nu het één na laatste eilandje noordelijk van de grote waterplas gebruikt om er te 

nestelen. We zijn benieuwd wanneer de kolonie tot een maximum komt. In navolging van de 

Kokmeeuwen waren er ook weer meer Visdieven. Het aantal broedgevallen steeg tot net onder de 

honderd. De Visdieven beperkten zich tot nestelen op de twee meest noordelijke 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 maximum van vier Zwartkopmeeuwen het gebied aan doen.  

Zowel Snor en Blauwborst deden het goed. Vanaf half maart waren er op diverse plaatsen 

Blauwborsten territoriaal aanwezig. Omdat een Blauwborst voor veel mensen tot de verbeelding 

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 uiteindelijk het gebied zullen verlaten en wegblijven. Dan valt er niets 

meer te fotograferen. In overleg met het ZHL is er een goede oplossing voor gevonden door op de 

meest verstoringsgevoelige stukken een draad te spannen met bordjes “kwetsbaar gebied”. Dat 

hielp. De Cetti’s Zanger bleef aanwezig als broedvogel en telde drie territoria. In november zaten er 

zelfs op zeven verschillende plekken Cetti’s Zangers te zingen. Deze vogel zal zeker een blijvertje 
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worden. Maar goed, waar ook niet! De Rietzanger die in 2019 een enorme sprong voorwaarts 

maakte, deed nu een klein stapje terug. Het aantal Bosrietzangers bleef nagenoeg gelijk en het aantal 

Rietgorzen zakte naar 15 paar. De Kleine Karekiet steeg van 20 naar 22 broedpaar. De invloed door 

het opknappen van de rietstrook is afgelopen jaar niet echt duidelijk geworden. Naast de 

Zwartkopmeeuw was er nog een nieuwe broedvogel in het gebied. In de steenuilenkast nabij de 

molen die eigenlijk ieder jaar door Spreeuwen gebruik wordt, kwam nu een Kauw tot broeden. Veel 

vogels blijven stabiel aanwezig in het gebied. Voorbeelden zijn Winterkoning, Spotvogel, Tuinfluiter, 

Merel en Witte Kwikstaart. De Tjiftjaf deed het dit jaar wat minder 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 

en te wijten aan de enorme groei van de kolonievogels. Het aantal broedvogels daalde naar 40 

soorten. 

 

 

 
 Foto 5. Ook dit jaar werd er weer een grote Karekiet gevangen. Vorig jaar gebeurde dat op 5 augustus. Dit jaar op 14 

augustus. Deze vogel werd op 16 augustus nog een keer teruggevangen (Erik Kleyheeg). 

 

 

4. Waarnemingen van niet-broedvogels  

 
Een selectie van de meest aansprekende en bijzondere soorten startte op 10 januari met een 

Blauwe Kiekendief. Er waren in 2020 in totaal acht meldingen van deze steeds zeldzamere soort in 

Nederland. De waarnemingen beperken zich tot de winter en het vroege voorjaar. Daarna zijn ze 

vanaf half oktober weer te zien in het gebied. Het gaat dan ook om overwinterende vogels. Op 26 

januari werd er een Koereiger gezien. Dit kleine reigertje wordt jaarlijks gezien in de Krimpenerwaard 

tot een maximum van 4 vogels bijeen. Of het dan om steeds dezelfde exemplaren gaat is niet 

duidelijk, maar het zou zo maar kunnen. Op 6 en 11 februari werd er weer een Koereiger gemeld 

vanuit het gebied. Dat het hier ook om dezelfde reiger ging is zeer aannemelijk.  

Op 6 februari werd de eerste Grutto van het jaar in het gebied gezien. Vanaf die tijd groeide 

het aantal gestaag. Op 9 maart werd een maximum geteld van bijna duizend vogels die op de plas 

kwamen slapen en rusten. Dat is minder dan in voorgaande jaren. We weten allemaal dat het slecht 

gaat met Grutto als broedvogels in Nederland. Misschien is dit een bevestiging van de teruglopende 

aantallen.  
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Ook dit voorjaar zaten er in het vroege voorjaar weer relatief grote groepen Scholeksters. Op 

8 februari 42, op 10 februari 60 exemplaren en op 12 februari maar liefst 75 vogels. Op 15 februari 

was er een Krooneend aanwezig in het gebied. Het betrof een mannetje. Dat de Wulp nog steeds 

graag gebruik maakt van de plas om er te slapen laten de aantallen zien. Op 8 februari 400 

exemplaren en op 11 november werden er 750 geteld. Een record! 

De eerste Zwartkopmeeuw liet zich al op 21 februari zien. Op 23 februari werd er een Bokje 

opgemerkt en op dezelfde dag werd ook de eerste Lepelaar gezien op de plas. Pijlstaarten komen in 

het vroege voorjaar graag op de plas. Maximaal 18 exemplaren werden er geteld op 11 maart. 

Slobeenden, Wintertalingen en Kuifeenden zijn er altijd wel in mooie aantallen. Tafeleenden ziet je er 

duidelijk minder, maar op 11 maart zwommen er vijf bij elkaar. De Roerdomp werd in totaal 6 keer 

gezien. Er waren waarnemingen in april, twee in mei en twee in augustus en één in oktober. Er waren 

geen aanwijzingen voor een broedgeval. We denken dat het gebied aantrekkelijk is voor deze 

mystieke schuwe vogel maar waarschijnlijk toch net iets te klein en te druk om er te broeden.  

Op 1 maart was er een Zeearend boven het gebied te zien. Dit zal in de toekomst 

waarschijnlijk wat vaker gaan gebeuren met broedgevallen in zowel de Sliedrechtse als de Brabantse 

Biesbosch. De soort doet het momenteel goed in Nederland en er is in de Krimpenerwaard genoeg te 

eten voor de prachtige roofvogels. Vermeldingenwaardig was het aantal Kokmeeuwen dat op 11 

maart kwam slapen. Er moest flink geteld worden, maar uiteindelijk lag het aantal rond de 7000 

vogels! 

 

 
Foto 6. Cor bekijkt een Roerdomp die een rondje vliegt boven de Hooge Boezem achter Haastrecht op 15 juli 2020 (Erik 

Kleyheeg). 

 

Op 27 maart kwam er een Rode Wouw overvliegen. De eerste Snor werd op 1 april gehoord. 

Het werd de aanloop naar een prima broedseizoen voor deze soort in het Doove Gat. Op 6 april werd 

er een Porseleinhoen gehoord. Het bleef jammer genoeg bij deze enige waarneming. Op 7 en 15 april 

werd er een jagend Smelleken waargenomen. Op 29 april kwamen drie Temmincks Strandlopers 

tevoorschijn. Dit kleine en minder aan de kust gebonden steltlopertje wordt jaarlijks waargenomen in 

het gebied. Ze werden in de periode tussen 29 april en 8 mei met enige regelmaat gemeld al 

foeragerend op de slikrandjes langs de plas. Op 29 april was er ook een Kleine Strandloper te zien en 

op 30 april een Bonte Strandloper. Op 30 april werd er weer een Bokje gemeld en op 2 mei weer een 

exemplaar. Dit jaar waren er minder Dwergmeeuwen te zien. Er werd slechts één exemplaar gemeld 
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en dat was op 1 mei. Een mooie Krombekstrandloper werd op 9 mei waargenomen. Op 25 mei vloog 

er een Witvleugelstern boven de plas. In de maanden juni en juli was het opvallend stil. Dat liep 

eigenlijk door in augustus en september. Er waren nauwelijks steltlopers te zien. De oorzaak van de 

afwezigheid van steltlopers was de hoge waterstand in het gebied. De slikranden, die juist zo 

aantrekkelijk zijn voor wadvogels waren er niet. We weten niet goed wat de oorzaak is van de 

ongewoon hoge waterstand voor die tijd van het jaar. Doorgaans wordt het waterpeil pas in 

november omhoog gebracht.  

Op 2 september vloog er een Visarend boven het gebied. Opvallend was de aanwezigheid 

van een groepje Baardmannen die voor langere tijd in het gebied aanwezig bleven. De laatste twee 

werden half december gezien. Een actief jagende Velduil werd op 7 november waargenomen.  
 

 

5. 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 opgezet door vrijwilligers van 

Stichting Vogelringstation Nebularia 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 opgemeten, gewogen en voorzien van en ring met een uniek 

nummer. Daarna worden ze direct losgelaten. Dit levert direct 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, zodat 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 augustus, zodra de trek van de rietvogels goed op gang komt. De laatst reguliere vangst 

was op 12 september in de ochtend en op 7 november werd er een speciale nachtvangst gedaan 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. 

 

 
Foto 7. Op de eerste vangochtend werd deze zeer donkere jonge Blauwborst gevangen en geringd (Cor Oskam). 
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5.1.  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 uitzondering dat net twee 

ongeveer 20 meter zuidelijker in de rietstrook stond dan gebruikelijk. Deze verplaatsing was 

noodgedwongen, 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 locatie 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 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 en 

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.  

 

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

betreft een grofmazig 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. 

 
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 

03-07-2020 Ochtend 58 52 6 

08-07-2020 Avond 33 29 4 

10-07-2020 Ochtend 38 33 5 

15-07-2020 Avond 42 38 4 

17-07-2020 Avond 37 33 4 

18-07-2020 Ochtend 48 38 10 

21-07-2020 Avond  32 17 15 

22-08-2020 Ochtend  30 23 7 

02-08-2020 Ochtend 71 66 5 

04-08-2020 Avond 56 47 9 

13-08-2020 Avond 50 47 3 

14-08-2020 Ochtend 44 38 6 

15-08-2020 Avond 39 33 6 
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16-08-2020 Ochtend 36 31 5 

19-08-2020 Avond 45 41 4 

24-08-2020 Avond 53 47 6 

27-08-2020 Avond  35 32 3 

29-08-2020 Ochtend 54 49 5 

04-09-2020 Avond  67 59 8 

05-09-2020 Ochtend 34 29 5 

07-09-2020 Avond 17 17 0 

08-09-2020 Ochtend 37 33 4 

11-09-2020 Avond 26 19 7 

12-09-2020 Ochtend 28 25 3 

07-11-2020 Nacht 1 1 0 

 

 

5.2.  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 

vogelsoorten gevangen, waarvan Kleine Karekiet en Rietzanger traditioneel de meest talrijke waren. 

Er werd één soort gevangen 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 verwijderd in het riet.  

 Tijdens de avondvangsten werden gemiddeld 41 vogels gevangen, dat is twee vogels minder 

dan in 2019. De ochtendvangsten leverden gemiddeld 43 vogels op, wat wel opvallend veel minder is 

dan de 55 vogels die gemiddeld tijdens 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.  

 
     

 

 

 

  
Foto 8 & 9. In 2020 konden we weer enkele Boerenzwaluwen en Gele Kwikstaarten vangen die af en toe keer gebruik 

maakten van de rietstrook als slaapplaats (12-09-2020, Cor Oskam). Een soort die je juist helemaal niet in het riet verwacht 

is de Boomkruiper. Dit was op 5 september dan ook een nieuwe soort voor deze locatie (Cor Oskam).  

 

 Van de meest talrijke soorten kwam het aantal Rietzangers dit jaar net iets boven het aantal 

Kleine Karekieten uit (figuur 5). Beide soorten doen het bijzonder goed in het 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 
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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.  

 

 

 
Figuur 5. Het aantal nieuw gevangen vogels van de Kleine Karekiet, Rietzanger en Bosrietzanger in het Doove Gat per jaar 

vanaf 2012.  

 

 

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 teruggevangen, 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 Ringmussen gevangen. In 

totaal vlogen er 10 in de netten. Deze soort gaat landelijk achteruit en is sinds 2019 ook verdwenen 

als broedvogel in het Doove Gat.  

 

 
Foto 10. De rietstrook van het Doove Gat  werd afgelopen voorjaar  flink aangepakt. Alle elzen opslag werd verwijderd en 

het riet kreeg daardoor weer de kans om zich te herstellen. (Cor Oskam) 
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Tabel 3. Overzicht gevangen vogelsoorten en aantallen in 2020 met onderscheid tussen nieuw gevangen vogels en 

terugvangsten. Ter vergelijking staan ook de vangsttotalen weergegeven voor de jaren 2012 t/m 2019.  

 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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5.3. Terugmeldingen 

In totaal hadden we 30 vangsten van vogels die vóór 2020 geringd waren. De meeste waren van 

Kleine Karekieten (11) en Rietzangers (9). Twee van de vier terugvangsten van de Snor waren ook van 

voor 2020. De oudste vogel uit het Doove Gat die in 2020 werd teruggevangen was een Kleine 

Karekiet uit 2016. Er werd echter ook een Bosrietzanger gevangen die al in 2015 in België was 

geringd (tabel 4). De enige twee andere vogels die werden gevangen met een buitenlandse ring 

waren een Kleine Karekiet met een Belgische ring en een Rietzanger met een Franse ring (foto 10). 

Daarnaast werd er op 18 juli een Blauwborst gevangen die op 12 juni bij Zandvoort was geringd.  

 Er werden ook op andere plekken vogels teruggevangen die wij in het Doove Gat hebben 

geringd. Een Bosrietzanger die op 3 juli in het Doove Gat was geringd, werd op 12 juni teruggevangen 

in de Stolwijkse Boezem bij Gouderak. Twee Kleine Karekieten die deze zomer in het Doove Gat 

werden geringd, werden dit jaar al teruggemeld uit België en Frankrijk. De vogel uit Frankrijk werd 

gevangen op 12 oktober langs de kust van de Golf van Biskaje op 1020 km afstand van het Doove Gat.  

 Ook kwamen er zoals gebruikelijk weer wat terugmeldingen binnen van vogels die in eerdere 

jaren al geringd waren in het Doove Gat. Het betreft onder meer twee Kleine Karekieten en een 

Rietzanger die werden teruggevangen in België en een Blauwborst die werd teruggevangen in 

Frankrijk. Opmerkelijk is ook een Kleine Karekiet die in 2017 in het Doove Gat was geringd en op 21 

mei 2020 door een kat werd gegrepen in Stolwijk.  

 
 

Tabel 4. Overzicht van terugmeldingen van vogels buiten het Doove Gat die in 2020 binnen kwamen.  

Soort Ringdatum Melddatum Ringlocatie Meldlocatie Afstand 

Blauwborst 12-06-2020 18-07-2020 Zandvoort, Ned. Doove Gat 42 km 

Blauwborst 16-08-2019 14-06-2020 Doove Gat Naarden, Nederland 45 km 

Blauwborst 30-08-2019 28-09-2019 Doove Gat La Rochelle, Frankrijk 779 km 

Bosrietzanger 11-08-2015 10-07-2020 Genk, België Doove Gat 124 km 

Bosrietzanger 03-07-2020 12-07-2020 Doove Gat Gouderak, Nederland 7 km 

Kleine Karekiet 10-08-2017 21-05-2020 Doove Gat Stolwijk, Nederland 3 km 

Kleine Karekiet 11-08-2019 18-08-2019 Doove Gat Eindhout, België 100 km 

Kleine Karekiet  20-08-2019 03-09-2019 Doove Gat Lebbeke, België 120 km 

Kleine Karekiet 20-08-2019 08-07-2020 Wortegem, België Doove Gat 156 km 

Kleine Karekiet 14-08-2020 18-08-2020 Doove Gat Herentals, België 92 km 

Kleine Karekiet 07-09-2020 12-10-2020 Doove Gat Messanges, Frankrijk 1020 km 

Rietzanger 17-07-2019 13-08-2019 Doove Gat Amay, België 165 km 

Rietzanger * 02-08-2020 Frankrijk* Doove Gat  

* Ringgegevens (datum en locatie) nog niet bekend. 
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Foto 11. Op 2 augustus werd een Rietzanger gevangen in het Doove Gat met een leuke verrassing: een ring uit Frankrijk. We 

hebben nog geen bericht ontvangen over waar en wanneer de vogel precies is geringd (Erik Kleyheeg).  

 

 

 

6. Dankwoord 
 

In het afgelopen jaar hebben we door de COVID-19 pandemie een aantal keer moeten improviseren 

en in een kleinere setting moeten vangen en soms mensen moeten teleurstellen die wilde komen 

kijken of assisteren. Een excursie met de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK) kon 

hierdoor ook niet doorgaan. Wij danken het Zuid-Hollands Landschap, met name Stacey Dutry van 

Haeften, voor de prettig samenwerking. Het luisterend oor voor de conditie en daarna de aanpak van 

de rietstrook en het nemen van maatregelen tegen de overlast van al te enthousiaste fotografen in 

het gebied voelde goed. Verder het verzorgen van toestemming voor dit ringonderzoek op hun 

terrein in de Hooge Boezem achter Haastrecht en het gebruik van opslagruimte voor ons materiaal. 

Top !!  Tijdens de vangacties kregen we een aantal keren hulp van onze vaste gewaardeerde 

assistenten Co van de Boogert en Rob van Straaten. Daarnaast van enkele jonge enthousiaste 

vogelaars Coen van Nieuwamerongen, Daan van Braak en Jaap van Oosterom. Voor het opruimen 

van de netbanen en vooral de planken in de rietstrook konden we weer rekenen op hulp van Rolf van 

Beek. 

 

 
 

 
 


