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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. Herinrichting van het gebied 
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 tweede 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. Om de vijf jaar worden de dijkjes getest als het 

hele gebied flink onder water wordt gezet. 

 

Foto 1. Flinke vorst begin februari zorgde voor ijspret in het Doove Gat, maar ook dat de IJsvogel verdween en het aantal 

Cetti’s Zanger fors terugliep (Erik Kleyheeg). 

 

Het peil in het gebied wordt 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 
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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. 
 

 

3. Broedvogelinventarisatie 
Voor het tiende jaar op rij heeft VRS Nebularia onderzoek gedaan naar vogels in de Hooge Boezem 

achter Haastrecht. Naast ons ringonderzoek inventariseren we het aantal broedvogels in het gebied 

(Tabel 1). Deze inventarisatie wordt uitgevoerd volgens de Sovon methode BMP-A. Zo hebben we 

inmiddels een mooie reeks van data en zo kunnen we de ontwikkeling van de avifauna goed volgen in 

het gebied. Er werden tijdens het broedseizoen van 2021 in totaal 11 officiële bezoeken afgelegd in 

het gebied. Daarnaast werd het gebied ook vaak aangedaan in de avonduren voor een rondje frisse 

lucht waar je ook een extra beeld krijgt van de aanwezigheid van broedvogels. Enkele van de 

telrondjes waren specifiek gericht op de moerasstrook. Daarnaast waren er twee nachtelijke 

bezoeken waarbij geluid afgespeeld werd om rallen in kaart te brengen. Net zoals verleden jaar had 

dit een mager resultaat. Ook afgelopen jaar kon er maar één territorium van de Waterral ingetekend 

worden. Tijdens de inventarisatie naar andere rallen reageerde er geen enkel Porseleinhoen. Er werd 

op 14 april wel een Porseleinhoen gemeld in het gebied. Een zichtwaarneming, maar daar bleef het 

ook bij. Er waren ook geen waarnemingen van Porseleinhoentjes direct na het broedseizoen. In de 

afgelopen 10 jaar heeft het Porseleinhoen twee of drie keer in het gebied gebroed. We wachten 

gewoon op een volgend jaar. Ook geen broedende Roerdomp, maar wel regelmatig waarnemingen in 

het gebied. Dat gebeurde verspreid over het gehele jaar. 

 

 
Foto 2. De eilandjes in de plas zijn een prima plek voor de kolonie Kokmeeuwen en Visdieven. De foto werd gemaakt op 12 

april 2021. Enkele Kokmeeuwen zitten al op de eieren. De Visdieven moeten nog beginnen met nestelen.  

 

De Grauwe Gans laat ondanks alle inspanningen om de aantallen wat te reguleren in de laatste twee 

jaar weer een stijging zien in het aantal succesvolle broedparen. De piek lag in 2017 toen er 60 paar 

met pullen te zien waren. Afgelopen jaar was dat 40 paar met pullen. Het gebied is vrij klein en 

overzichtelijk, maar het blijkt in de praktijk toch vrij lastig om alle nesten te bereiken. De dichte 

vegetatie in de rietstroken zal hier debet aan zijn. Het aantal Canadese Ganzen is ten opzichte van 

2020 afgenomen, namelijk van 12 naar 8. De nesten zijn doorgaans veel makkelijker te vinden. De 

Nijlgans blijft stabiel aanwezig met 2 broedpaar. Bergeenden blijven het gebied interessant vinden. 
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Er waren vijf ouderparen met pullen te zien dit jaar. Eén minder dan in 2020. De Krakeend deed het 

geweldig goed met een stijging van vijf naar acht broedpaar. Tot 2019 waren dat steeds één of 

hooguit twee broedparen. Deze trend gaat voor het tweede jaar op rij mee met de landelijke 

ontwikkeling. Het aantal Wilde Eenden bleef min of meer stabiel met 14 broedpaar. Er werden twee 

Soepeenden met pullen vastgesteld (foto 9). Het is altijd weer een klein feestje om Zomertalingen te 

zien in het vroege voorjaar in het gebied. Dit jaar werd er wederom gebroed. De pullen van deze 

prachtige en tevens kwetsbare taling bleven vrij lang in het gebied. In het najaar was er ook nog een 

waarneming van vier mannetjes bijeen op de plas. Ook dit jaar kon, ondanks regelmatige 

aanwezigheid van zowel mannetje als vrouwtje Bruine Kiekendief een broedgeval niet hard gemaakt 

worden. Mogelijk heeft het paartje ervoor gekozen om in de aangrenzende Polder Keulevaart te gaan 

broeden. Er is een smalle rietstrook in het gebied en dat is een heel rustig plekje.  

 De aantallen Fazanten stijgen nog steeds. Dit jaar werden negen broedparen geteld. Twee 

meer dan vorig jaar. Door het vele aantal jongen worden ze nog wel eens opgelopen door 

recreanten. Er komen dan vaak foutieve meldingen van Patrijs en Kwartel binnen. De Meerkoet is 

nog steeds een zeer algemene broedvogel in het gebied, maar aantallen zoals in 2015 en 2016 

komen niet meer voor. Het Waterhoen bleef, na de spectaculaire terugkomst vanaf 2018, dit jaar op 

9 broedpaar staan.  

 

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

  2017 2018 2019 2020 2021   2017 2018 2019 2020 2021 

Fuut 2 3 2 1 2 Houtduif 2 3 2 2 4 

Ooievaar 1 1 1 0 0 Koekoek 0 0 1 1 1 

Knobbelzwaan 2 0 0 0 0 Graspieper 0 0 0 0 0 

Grauwe Gans 60 43 32 36 40 Witte Kwikstaart 2 2 1 1 2 

Canadese Gans 15 12 8 12 8 Winterkoning 5 5 5 4 2 

Nijlgans 1 3 2 2 2 Heggenmus 1 0 1 0 0 

Bergeend 3 6 5 6 5 Blauwborst 5 5 4 6 3 

Krakeend 1 1 2 5 8 Merel 2 2 1 1 1 

Wintertaling 0 0 0 0-1 0 Cetti's Zanger 0 2 2 3 1 

Wilde Eend 11 11 13 15 14 Sprinkhaanzanger 0 0 0 0 0 

Soepeend 2 0 2 1 2 Snor 4 3 5 7 2 

Zomertaling 0 0 1 1 1 Rietzanger 39 34 48 43 50 

Slobeend 0 1 1 1 1 Bosrietzanger 4 4 8 9 8 

Kuifeend 1 1 1 0 2 Kleine Karekiet 15 24 20 22 18 

Bruine Kiekendief 1 1 1 0 0 Spotvogel 2 2 1 1 2 

Fazant 5 4 3 7 9 Braamsluiper 0 0 0 0 0 

Waterral 2 2 2 1 1 Tuinfluiter 2 1 2 1 1 

Porseleinhoen 0 0 1 0 0 Zwartkop 1 1 2 3 3 

Waterhoen 2 6 9 9 9 Tjiftjaf 3 3 5 2 3 

Meerkoet 25 20 19 19 16 Fitis 3 3 6 6 2 

Scholekster 4 4 7 6 4 Pimpelmees 1 1 1 0 1 

Kluut 0 0 0 0 1 Koolmees 2 2 1 2 1 

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

Kievit 14 13 11 11 12 Kauw 0 0 1 1 1 

Grutto 9 9 7 4 8 Spreeuw 1 1 1 0 0 

Tureluur 5 3 5 2 2 Ringmus 4 2 0 0 0 

Kokmeeuw 42 176 236 650 740 Vink 2 2 0 1 0 

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

Kl. Mantelmeeuw 0 0 0 0 1 Putter 0 0 2 0 1 

Visdief 45 40 70 97 89 Rietgors 15 12 19 15 12 

        

De weidevogels doen het redelijk in het gebied. De Scholekster deed het wat minder dan in 

voorgaande jaren. Misschien komt dit wel door het spelevaren met de molen waardoor de 



5 

 

waterstand soms zeer hoog kwam te staan. Een aantal keer zag ik in het broedseizoen het nest van 

een Scholekster, een Kievit en een Meerkoet in het water drijven. Bij de laatste soort is dat niet zo’n 

probleem, maar voor Scholekster en Kievit is dat niet echt goed. Het aantal broedende Tureluurs was 

ook afgelopen jaar weer zeer mager. De jaren 2015 tot en met 2019 waren redelijke tot goede jaren 

(figuur 1). Een oorzaak kan niet direct gevonden worden. De Grutto deed het beter dan in 2020. Het 

aantal broedpaar steeg van vier naar acht. Dat laatste aantal waren we eigenlijk wel gewend in de 

afgelopen jaren. Het aantal Kieviten blijft stabiel. De Kleine Plevier blijft in het gebied aanwezig met 

twee paar. Eén van de nieuwe broedvogels voor het gebied was de Kluut. Er waren op een gegeven 

moment minimaal drie paar voor langere tijd aanwezig. Een paartje heeft in de meeuwenkolonie 

gebroed. De pullen waren nog lange tijd te volgen en je zag ze door de tijd heen lekker groeien tot 

een volwassen formaat. 

 

 
Figuur 1. Overzicht van de weidevogel populatie in Hooge Boezem achter Haastrecht 

 

                 Het succes van de Kokmeeuwen, een steeds groter wordende kolonie, gaat nu de Visdieven 

in de weg zitten. Het aantal nesten steeg van 650 in 2020 tot maar liefst naar 740 in het afgelopen 

jaar. Dat vraagt ruimte. In 2014 begon de kolonie vorm te krijgen met een schamele drie nesten en 

groeide in de laatste zeven jaar uit tot nu 740 nesten. De kleine eilandjes aan de zuidkant van het 

gebied zijn doorgaans als eerste bezet. Daarna volgt het zuidelijk grootste eiland en dan komt het 

middelste grote eiland. Daar stopte het in 2020. Dit jaar bezetten ze ook meest noordelijke eiland 

vlakbij het middenpad voor een groot deel. Omdat Visdieven later gaan broeden, moeten ze 

genoegen nemen met de randen van de eilandjes. Het aantal Visdieven zakte van 97 naar 89 nesten. 

De Zwartkopmeeuw broedde voor het tweede opeenvolgende jaar. Er worden veel paartjes gezien, 

maar er waren niet meer dan twee nesten. Naast de Kluut was er een tweede nieuwe broedvogel in 

het gebied en dat was de Kleine Mantelmeeuw. De vogels maakten hun nest aan de rand van de 

kolonie. Het paartje deed zich te goed aan kokmeeuwpullen, die in hun directe nabijheid voor het 

uitzoeken waren en deze werden natuurlijk deels gevoerd aan hun jongen. Er waren twee paartjes in 

de broedperiode. Van één kon een succesvol legsel duidelijk gemaakt worden.  
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Figuur 2. Ontwikkeling Snor als broedvogel.       Figuur 3. Ontwikkeling Ringmus als broedvogel. 
 

Wat betreft de moeraszangers zakte de Blauwborst van zes broedpaar vorig jaar naar drie dit 

jaar. De oorzaak is niet duidelijk. De landelijke trends zijn nog niet bekend. Of het te maken heeft met 

problemen in hun overwinteringsgebied of het plaatselijk factoren, waarbij het weer ook een rol zou 

kunnen spelen, weten we vooralsnog niet. De Snor deed het nog slechter in vergelijking met de 

Blauwborst en viel terug naar twee broedpaar (figuur 2). In 2020 was dat nog zeven broedpaar. 

Zowel Snor en Blauwborst maken gebruik van de Sahelzone als overwinteringsgebied en zijn gebaat 

bij regenval in die periode. De Rietzanger en de Bosrietzanger deden het goed. De Rietzanger groeide 

voor het eerst door naar 50 broedpaar (figuur 4). De Kleine Karekiet deed een stapje terug. Nu 18 

broedpaar, vier minder dan in 2020. De Cetti’s Zanger had het erg lastig met de korte relatief strenge 

vorstperiode in februari. In december 2020 waren er nog minimaal 7 territoria van de nieuwkomer. 

Na de vorstperiode was er nog maar één territorium bezet. De Spotvogel blijft momenteel stabiel 

vertegenwoordigd met twee broedpaar. Het aantal Zwartkoppen nam wat toe. Mogelijk profiterend 

van de opslag van boompjes. De aantal broedende Fitissen zakte van zes naar twee. De Ringmus 

bleef voor het derde jaar op rij afwezig (figuur 3).  

Het totaal aantal broedparen kwam dit jaar uit op 1108, verdeeld over 47 soorten. De groei 

in aantallen kwam tot stand dankzij de Kokmeeuw (figuur 5) en het aantal soorten groeide met 

zeven, mede door twee nieuwe broedvogels voor het gebied. 
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Figuur 4. Overzicht van de ontwikkeling moeraszangers in Hooge Boezem achter Haastrecht na de herinrichting in 2011. 
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4. Waarnemingen van niet-broedvogels  

 
Deze korte selectie van de meest aansprekende waarnemingen in soort en/of in aantallen start op 13 

januari met een Roodborsttapuit. Deze soort wordt met enige regelmaat in het vroege voorjaar en in 

het najaar tijdens de trek waargenomen in het gebied. Als het gebied interessant genoeg is voor deze 

soort kunnen ze er ook overwinteren. De Wulp gebruikt de centrale waterpartij als slaapplaats. De 

aantallen in het voor- en najaar kunnen oplopen tot ongeveer 600 exemplaren. Op 21 januari werden 

14 Pijlstaarten gezien. Dat is een relatief hoog aantal voor deze elegante grondeleend.  

In de eerste dagen van februari werden er 9 zingende Cetti’s Zangers geteld. Een klein weekje 

later werd het flink koud en vroor het in de nachten matig tot streng. Deze periode zorgde er voor 

dat de Cetti’s Zangers voor het grootste deel weg waren. Of ze het niet overleefd hebben of toch nog 

weggetrokken zijn is niet duidelijk. Na de vorstperiode was er nog één territorium over. De Hooge 

Boezem is voor deze soort wel er open om een strenge vorstperiode door te komen.  

Op 16 februari werd de eerste groep Grutto’s al gezien, 65 in totaal. De aantallen lopen dan 

snel op 735 maximaal op 14 maart. Ook aan deze aantallen ziet men dat de Grutto het slecht doet in 

algemene zin. De aantallen van boven de duizend vogels in het vroege voorjaar zien we niet meer. 

Op 17 februari vloog er een jonge Zeearend over het gebied. Een van in totaal drie waarnemingen. 

Op 21 februari vloog er een Rotgans over het gebied en een dag later werd de eerste Kluut gezien, 

een soort die dit jaar steeds goed vertegenwoordig was met soms wel 6 tot 8 exemplaren. Op 24 

februari werd een Velduil gezien. De vogel werd in de daarop volgende dagen regelmatig gezien en 

zat ook graag in de aangrenzende polder Groot Keulevaart. Op 27 februari werden de eerste 

Zwartkopmeeuwen boven het gebied gezien. Verder ook eerste waarnemingen van Tureluur en 

Lepelaar. 

Op 6 maart vloog een Wilde Zwaan over het gebied. In de avond kwamen ongeveer 6700 

Kokmeeuwen slapen. Jaarlijks worden er Bokjes waargenomen. Meestal in laatste weken van april en 

in begin mei. Daarnaast zijn er waarnemingen in het late najaar. Ze worden nog wel eens gemist 

doordat ze lastig te vinden zijn in de vegetatie en vanwege de schutkleur. Daarnaast worden Bokjes 

met regelmaat verward met Watersnip, die in grotere aantallen aanwezig is in het gebied. 

Op 25 maart werd er een Strandplevier gemeld tussen enkele Bonte Strandlopers. Het bleef 

ondanks veel gezoek, helaas bij deze ene waarneming. Op 1 april, een week later, werd het meer dan 

goed gemaakt. Wederom een waarneming van een Strandplevier en nu de gehele dag aanwezig (zie 

foto 7). Deze keer konden dus heel veel vogelaars van deze bijzondere steltloper genieten. Het 

betekende een aanvulling op de lijst Avifauna Krimpenerwaard.  

De dagen 29, 30 en 31 maart waren fenologisch interessant met een eerste Rietzanger, 

Blauwborst, Visdief, Zomertaling en Zwarte Stern. Op 5 april werd een Krombekstrandloper gezien. 

Een tweede vogel werd later in de tijd waargenomen en wel op 1 en 2 augustus. Een Smelleken vloog 

op 7 april laag over het gebied. Op 14 april werd een Porseleinhoen gemeld. Er waren zeer weinig 

meldingen dit jaar. Op 25 en 26 juli werd er ook een vogel gemeld. 

Een Visarend was 28 april te zien boven het gebied en op 30 april was er kortstondig een 

Reuzenstern aan de grond. Verder werd er die dag ook een Roerdomp gezien. De altijd interessante 

maand mei bracht op de 6
e
 vier Temmincks Strandlopers. Ze bleven een paar dagen in het gebied 

aanwezig. In de afgelopen vijf jaar worden er jaarlijks wel Temmincks Strandlopers gezien. Een dag 

later was er een Kanoet. De vogel was fraai in broedkleed (zie foto 5). Op 10 mei was er even een 

Zilverplevier in zomerkleed. De laatste jaren zien we in ieder voorjaar Geoorde Futen. Op 14 mei was 

er ook weer een paartje aanwezig. Een Kleine Zilverreiger kwam op 28 mei tevoorschijn. Op 30 juli 

werd er nog een exemplaar gezien.  
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Foto 5. Kanoet op 07-05-2021 (Coen van Nieuwamerongen)   Foto 6. Grauwe Franjepoot op 16-08-2021 (Gijsbert Mourik) 

 

Op 2 juni was er een melding van een Witwangstern. Op 3 juli waren er twee Baardmannen 

aanwezig. Ze bleven meer dan twee weken aanwezig. De vogels worden jaarlijks opgemerkt en 

verschijnen in verschillende seizoenen. Op 24 juli zaten drie Krooneenden op de plas en op 28 juli 

vloog een Zwarte Ooievaar over het gebied. In 2021 waren ondanks enkele aansprekende en 

zeldzame soorten, minder steltlopers in de Hooge Boezem te vinden. Dat was ook aan het aantal 

Kemphanen te zien. De waarnemingen waren karig en het maximaal aantal per groep lag ook relatief 

laag met 29 exemplaren. Op 16 augustus werd er een Grauwe Franjepoot ontdekt (foto 6). Een soort 

waar we eigenlijk al jaren op zaten te wachten. De vogel werd in de late middag ontdekt, maar kon 

door het lange licht tot laat in de avond bekeken worden. De volgende dag bleek de vogel niet meer 

aanwezig te zijn. 

Op 25 augustus en op 15 september werd er een Kleine Strandloper gezien en op 5 

september zelfs een groepje van vier. Op 25 augustus was er een serieuze claim van een 

overvliegende Morinelplevier. De vogel werd niet gezien maar het geluid werd opgenomen. Op 15 

september werd er weer een overvliegende Visarend gezien en op 17 september waren er maar 

liefst 2200 Grauwe Ganzen aanwezig. Een fraaie groep van 21 Bonte Strandlopers werd op 27 

september gezien en gefotografeerd. Op 8 oktober en op 12 november werden Blauwe Kiekendieven 

gezien boven het gebied. Ook in december waren er op zes verschillende dagen waarnemingen van  

Blauwe Kiekendieven. Het gaat heel slecht met deze soort als broedvogel in Nederland. De 

waarnemingen kunnen natuurlijk ook doortrekkende vogels zijn uit landen ten noorden van ons. Op 

de laatste dagen van het jaar maakten grote groepen Wulpen en Kieviten gebruik van het gebied als 

slaapplaats.  

 

 
Figuur 5. Overzicht van 10 jaar broedende Visdieven en Kokmeeuwen.  
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Foto 7. Strandplevier op 01-04-2021, een nieuwe soort voor het Doove Gat en de Krimpenerwaard.      Foto Gijsbert Mourik. 

 

 

5. Ringonderzoek 
 

Voor het tiende opeenvolgende jaar werd het ringonderzoek in het Doove Gat uitgevoerd, een 

jubileum! 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 2021 werd van 3 juli tot 7 oktober 

gevangen. In totaal waren er 19 vangmomenten; dat waren er net zoveel als in 2019, maar vier 

minder dan in 2020. Als gecertificeerde ringers waren Erik Kleyheeg, Cor Oskam en Morrison Pot 

actief in 2021.  
 

5.1 Methode 

In 2021 waren er 15 ochtend- en 4 avondvangsten (Tabel 1). De opstelling van de mistnetten was 

gelijk aan die van voorgaande jaren, inclusief de netten L en L+ (bestaande uit twee geschakelde 

mistnetten) in de rietvegetatie in één van de afgeplagde delen van het gebied. De steltloperopstelling 

werd dit jaar niet gebruikt, omdat het slikrandje waar deze stond nagenoeg geheel is dichtgegroeid. 

Ook dit jaar werd er geen inloopkooi gebruikt die voorheen weleens werd gebruikt voor rallen. 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. Er werd voornamelijk gebruik gemaakt van een 

geluidenmix bestaande uit onder meer Kleine Karekiet, Rietzanger, Waterrietzanger, Snor en 

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

Boerenzwaluw en Gele Kwikstaart.  



10 

 

Figuur 6. De standaard opstelling van mistnetten zoals gebruikt in het Doove Gat. Net 5 ontbreekt omdat deze na 2012 niet 

meer is gebruikt. Net S betreft een grofmazig steltlopernet, maar deze werd in 2021 niet gebruikt. 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 vang dag, opgesplitst in nieuw gevangen 

exemplaren en terug vangsten van vogels die eerder geringd waren. 

Datum Dagdeel Totaal vangst Nieuw gevangen Terugvangsten 

03-07-2021 Ochtend 71 69 2 

05-07-2021 Ochtend 38 32 6 

12-07-2021 Ochtend 54 50 4 

26-07-2021 Ochtend  84 78 6 

31-07-2021 Avond 43 38 5 

02-08-2021 Ochtend 64 59 5 

04-08-2021 Avond  58 53 5 

05-08-2021 Ochtend  65 56 9 

09-08-2021 Ochtend 72 66 6 

10-08-2021 Avond 48 43 5 

11-08-2021 Ochtend  73 62 11 

14-08-2021 Ochtend 82 74 8 

25-08-2021 Avond 36 35 1 

26-08-2021 Ochtend  46 44 2 

04-09-2021 Ochtend  59 59 0 

11-09-2021 Ochtend  49 46 3 

18-09-2021 Ochtend 75 69 5 

02-10-2021 Ochtend 45 40 5 

07-10-2021 Ochtend 37 33 4 
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5.2 Ringvangsten 

In 2021 zijn in totaal 1024 individuele vogels gevangen. Daarvan kregen er 1006 een nieuwe ring. Van 

de overige 18 vogels waren er 15 in eerdere jaren in het Doove Gat geringd, twee waren elders in 

Nederland geringd en één vogel had een ring uit België. Samen met 75 terugvangsten binnen het 

seizoen leverde dat een totaal op van 1099 vangsten. Het aantal soorten dat dit jaar werd gevangen 

bedroeg 19. Zoals gebruikelijk waren Kleine Karekiet en Rietzanger met respectievelijk 362 en 364 

gevangen exemplaren ruim in de meerderheid. Het soortspectrum was erg vergelijkbaar met het 

voorgaande jaar: steltlopers en soorten van nachtvangsten ontbraken en er werden geen zeldzame 

soorten gevangen.  

Tijdens de avondvangsten werden gemiddeld 46 vogels gevangen, terwijl tijdens de 

ochtendvangsten gemiddeld 61 vogels werden gevangen. De topdag dit jaar was 26 juli, toen in 

totaal 84 vogels werden gevangen. Op 14 augustus werden 82 vogels gevangen. Deze hoge aantallen 

maken dat het gemiddelde aantal vogels per vangst een stuk hoger uitkomt dan in 2020. Het 

leeuwendeel van de vogels bestond op beide dagen uit Rietzangers en Kleine Karekieten, bijna 

allemaal jonge vogels. De drukste avondvangst was op 4 augustus, met 58 vogels, waaronder een 

vijftal Boerenzwaluwen in het schemerdonker.  

 

    
Foto 3. De Blauwborst was met drie broedpaar aanwezig.         Foto 4. Kleine karekiet met oude breuk in bovensnavel. 

 

 Er werden in 2021 weinig bijzondere soorten gevangen. Soorten als Grote Karekiet en 

Waterrietzanger ontbraken dit jaar. Opvallend is ook dat ondanks een aantal avondvangsten, dit jaar 

geen Gele Kwikstaarten werden gevangen. Wel werden er tijdens de avondvangsten weer eens 

Boerenzwaluwen gevangen, 7 in totaal. Dat komt niet in de buurt van de 38 uit het topjaar 2016, 

maar is wel meer dan in de afgelopen jaren. Uit de broedvogelinventarisatie kwam naar voren dat de 

Cetti’s Zangers een klap hebben gehad door de vorstperiode in februari, maar vijf ringvangsten was 

geen slecht resultaat. De Fitis is een andere soort die slecht uit de kartering kwam, en deze werd ook 

nauwelijks gevangen. Dit is ongetwijfeld grotendeels het resultaat van het verwijderen van 

houtopslag uit de rietstrook, wat positief is voor de rietvogels, maar minder voor soorten die van 

struweel houden. Iets lagere aantallen van Tjiftjaf en Winterkoning sluiten daarop aan. Toch werden 

er meer Roodborsten en Zwartkoppen gevangen dan anders, maar dat heeft er ook mee te maken 

dat er relatief veel vangsten wat later in het seizoen (september/oktober) waren, wanneer deze 

soorten doortrekken.  

 De vangsten later in het seizoen hielpen ook de aantallen Pimpelmezen en Rietgorzen wat op 

te krikken. Ondanks dat het aantal broedparen tegenviel, was het wat betreft ringvangsten voor de 

Rietgors een goed seizoen na een reeks tegenvallende jaren. Sinds 2015 hadden we niet meer zulke 

grote aantallen gevangen. Dat gold overigens ook voor de Pimpelmees, hoewel de aantallen bij die 

soort tussen de jaren wat meer fluctueren. Soorten die niet jaarlijks gevangen worden, zijn Grasmus 

en Groenling. Vangsten van de laatste zijn gelukstreffers en werden dit jaar geholpen door een grote 

groep Groenlingen die enkele weken aanwezig was in het gebied. De Grasmus lijkt een blijvertje, 

want 2017 was het laatste jaar dat deze niet werd gevangen.  
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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 2020.  

 Nieuw 

2021 

Terug uit 

2021 

Terug van 

vóór 2021 

Terug van 

elders 

Totaal 

2021 

Nieuw 

2012-2020 

Terug 

2012-2020 

Blauwborst 11 1 2 0 14 111 26 

Boerenzwaluw 7 0 0 0 7 61 1 

Boompieper 0 0 0 0 0 1 0 

Boomkruiper 0 0 0 0 0 1 0 

Bosrietzanger 65 7 1 1 74 344 31 

Cetti’s Zanger 5 0 0 0 5 22 10 

Fitis 3 0 0 0 3 69 0 

Gele Kwikstaart 0 0 0 0 0 199 3 

Goudhaan 0 0 0 0 0 1 0 

Grasmus 4 0 0 0 4 21 0 

Groenling 2 0 0 0 2 18 1 

Grote Karekiet 0 0 0 0 0 3 3 

Heggenmus 0 0 0 0 0 1 0 

Kleine Karekiet 355 19 7 1 382 2360 455 

Koolmees 0 0 0 0 0 17 3 

Oeverloper 0 0 0 0 0 1 0 

Paapje 0 0 0 0 0 18 0 

Pimpelmees 29 10 2 0 41 157 50 

Porseleinhoen 0 0 0 0 0 5 0 

Putter 0 0 0 0 0 5 0 

Ransuil 0 0 0 0 0 2 0 

Rietgors 87 4 2 1 94 551 85 

Rietzanger 361 29 3 0 393 2378 348 

Ringmus 3 0 0 0 3 122 2 

Roodborst 4 0 0 0 4 3 0 

Smient 0 0 0 0 0 1 0 

Snor 13 1 0 0 14 96 36 

Spotvogel 3 0 0 0 3 14 1 

Spreeuw 0 0 0 0 0 10 0 

Sprinkhaanzanger 1 0 0 0 1 18 2 

Tapuit 0 0 0 0 0 1 0 

Tjiftjaf 38 0 0 0 38 370 17 

Tuinfluiter 0 0 0 0 0 10 0 

Veldleeuwerik 0 0 0 0 0 34 0 

Waterral 0 0 0 0 0 5 0 

Waterrietzanger 0 0 0 0 0 4 0 

watersnip 0 0 0 0 0 51 0 

Winterkoning 12 2 0 0 14 105 19 

Wintertaling 0 0 0 0 0 31 0 

Witgat 0 0 0 0 0 9 0 

Witte Kwikstaart 0 0 0 0 0 2 0 

Wulp 0 0 0 0 0 2 0 

Zwartkop 3 0 0 0 3 6 0 
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5.3 Terugmeldingen 

In totaal hadden we 17 vangsten (15 individuen) van vogels die in eerdere jaren geringd waren. De 

meeste waren Kleine Karekieten, maar er waren ook terugvangsten van Blauwborst, Bosrietzanger, 

Pimpelmees, Rietgors en Rietzanger van vóór 2021 (tabel 3). De oudste terugmeldingen betroffen 

twee Kleine Karekieten uit 2016. Deze beide vogels waren toen al volwassen en hebben dus al zeker 

zes retourvluchten naar Afrika ondernomen. Beide vogels zijn ook in de tussenliggende jaren al eens 

teruggevangen in het Doove Gat. 

Er werden dit jaar slechts drie vogels gevangen die buiten het Doove Gat geringd waren. 

Hiervan droeg er één een buitenlandse ring, namelijk een Kleine Karekiet met een Belgische ring. De 

vogels is via de digitale kanalen gemeld, maar we hebben op het moment van schrijven nog geen 

details over wanneer en waar de vogel is geringd. De twee andere terugmeldingen van elders 

kwamen uit Nederland. Een Bosrietzanger was een kleine maand eerder in Haarzuilens geringd (VRS 

De Haar) en een Rietgors die we in begin oktober vingen was in juni geringd in de Amsterdamse 

Waterleidingduinen (tabel 4).  
 

      
Foto 8. Rob maakt de administratie in orde.         Foto 9. Met veel plezier oversteken over de nieuwe brug. 

 

Gedurende het jaar kwamen er zoals gebruikelijk ook weer terugmeldingen binnen van 

vogels die in het Doove Gat geringd waren en elders werden afgelezen. Niet zelden gebeurt dat met 

de nodige vertraging. Het gaat dan met name om vogels die in het Doove Gat zijn geringd en 

onderweg naar hun overwinteringsgebieden werden terug gevangen in België of Frankrijk. Van Kleine 

Karekieten die wij in het Doove Gat hadden geringd werden er vier teruggemeld uit België en één uit 

Frankrijk. De vogel die in Frankrijk werd teruggemeld had tussen 16 augustus en 7 september een 

afstand overbrugd van 898 km. Van door ons geringde Rietzangers werden er maar liefst zes 

teruggevangen in België. Een Rietzanger die wij in 2017 hadden geringd, werd dit jaar aan het Zwarte 

Meer teruggevangen. De meest spectaculaire melding dit jaar kwam van relatief dichtbij. Een 

geringde Bosrietzanger werd op 19 juni gefotografeerd bij Waddinxveen en op basis van het 

ringnummer, dat op de foto kon worden afgelezen, bleek het een vogel te zijn die wij in 2020 in het 

Doove Gat hadden geringd. 
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Tabel 4. Overzicht van terugmeldingen van vogels buiten het Doove Gat die in 2021 binnen kwamen.  

Soort Ringdatum Melddatum Ringlocatie Meldlocatie Afstand 

Bosrietzanger 22-07-2020 19-06-2021 Doove Gat Waddinxveen, NL 10 km 

Bosrietzanger 17-07-2021 11-08-2021 Haarzuilens, NL Doove Gat 21 km 

Kleine Karekiet  03-07-2021 22-07-2021 Doove Gat Haven Antwerpen, BE 85 km  

Kleine Karekiet 05-07-2021 21-07-2021 Doove Gat Sint-Amands, BE 113 km  

Kleine Karekiet 16-08-2019 07-09-2019 Doove Gat Gironde, FR 898 km  

Kleine Karekiet 02-08-2020 12-08-2020 Doove Gat Wellen, BE 133 km 

Kleine Karekiet 04-08-2020 13-08-2020 Doove Gat Eindhout, BE 101 km 

Kleine Karekiet … 26-07-2021 …, BE Doove Gat … km 

Rietgors 09-06-2021 02-10-2021 Zandvoort, NL Doove Gat 42 km 

Rietzanger 21-07-2017 19-07-2021 Doove Gat Zwarte Meer, NL 102 km 

Rietzanger 15-07-2020 10-08-2020 Doove Gat Sint-Laureins, BE 120 km 

Rietzanger 14-08-2020 30-08-2020 Doove Gat Sint-Laureins, BE 117 km 

Rietzanger  16-08-2020 27-08-2020 Doove Gat Sint-Laureins, BE 117 km 

Rietzanger 04-09-2020 10-09-2020 Doove Gat Roeselare, BE 161 km 

Rietzanger 02-08-2021 15-08-2021 Doove Gat Haven Antwerpen, BE 85 km 

Rietzanger 10-08-2021 12-08-2021 Doove Gat Haven Antwerpen, BE 85 km 

 

 

 
Foto 10. Van deze Bosrietzanger nabij Waddinxveen werd op 19-06-2021 de ring vanaf de foto afgelezen (Rick van der 

Weijde). 
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5.4 Terugblik op 10 jaar ringonderzoek 

Het ringwerk in het Doove Gat startte in 2012 en dat betekent dat we in 2021 het tiende seizoen 

hebben gedraaid. De tijd is omgevlogen! Het is bij de vaste ringers inmiddels een bekend gevoel dat 

het halverwege het voorjaar weer gaat kriebelen en dat ze de dagen tot begin juli aftellen. Toch is er 

ook veel veranderd in de tien jaar sinds de start van het ringonderzoek, zeker als het gaat om de 

ontwikkeling van het gebied. Toen wij in 2012 begonnen, was de herinrichting van polder De Hooge 

Boezem achter Haastrecht net voltooid en was er op de afgeplagde percelen slechts nog sprake van 

de eerste pioniersvegetatie. In de jaren die volgden, groeide het gebied steeds verder dicht met riet 

en op sommige plekken met ongewenste opschot van wilgen en ander struweel, die periodiek ook 

weer verwijderd werden. Het doel van het ringonderzoek was dan ook om vast te stellen welke 

invloed deze ontwikkelingen zouden hebben op de – voornamelijk doortrekkende – zangvogels in het 

gebied. Om het onderzoek wat meer richting te geven, hebben we vooraf een viertal vragen 

geformuleerd, die we hier één voor één proberen te beantwoorden op basis van de gedurende tien 

jaar verzamelde ringgegevens.  

 

Onderzoeksvraag 1: Wat is de aantrekkingskracht van de rietvegetatie vertaald in aantallen niet-broedvogels 

op een relatief kleine rietstrook midden in een veenweidegebied? 

 

Het ringonderzoek heeft een goed beeld gegeven van het spectrum aan zangvogelsoorten dat in de 

nazomer het Doove Gat bezoekt en – vooral dankzij de vele terugmeldingen – hoe dit kleine 

moerasgebied een schakel is in de West-Europese ‘flyway’ van rietvogels (figuur 7). Ringonderzoek is 

minder geschikt om getallen te plakken aan de doortrek van vogels, temeer omdat de meeste 

soorten die doortrekken ook in de rietstrook broeden, waardoor de doortrekkende niet-broedvogels 

moeilijk zijn te onderscheiden van lokale broedvogels.  

 

  
Figuur 7. Kaartje met alle terugmeldingen van de afgelopen tien jaar van vogels die in het Doove Gat zijn geringd of 

teruggemeld (links). Rechts is ingezoomd op de regio waar de meeste terugmeldingen vandaan kwamen, met Kleine 

Karekiet in rood, Rietzanger in blauw en overige soorten in wit.  
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Op basis van de dagelijkse aantallen vogels per ringvangst kunnen wel de doortrekpatronen 

inzichtelijk gemaakt worden. Deze verschillen nogal tussen soorten (figuur 8). Eén van de vroegste 

doortrekkers is de Bosrietzanger, waarvan er in eind juli/begin augustus soms meer dan tien per dag 

gevangen worden. In de tweede helft van augustus wordt de soort al vrij schaars. De Rietzanger is 

ook tamelijk vroeg, hoewel het in eerste instantie vooral lokale broedvogels betreft. In juli is het 

veruit de meest talrijke soort met soms meer dan 30 vogels in een ochtend of avond. In de hele 

maand augustus is er nog doortrek.  

 

 

 

 
Figuur 8. Seizoenpatroon van het aantal vangsten van de vijf meest gevangen soorten voor de tien onderzoekjaren 

gecombineerd. De stippen geven het aantal gevangen vogels per vangdag en de rode lijn geeft het zwevend gemiddelde 

over 5 dagen weer.  
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De Kleine Karekiet piekt wat later dan de Rietzanger, maar de doortrek concentreert zich ook 

in de maand augustus, met aantallen die dan vergelijkbaar zijn met die van de Rietzanger vroeger in 

het seizoen. De doortrek van de Kleine Karekiet loopt iets langer door dan die van de Rietzanger, 

maar na de tweede week van september droogt het wel snel op. Eind augustus is wel juist het 

moment dat de doortrek van de Tjiftjaf op gang komt. Hoewel het nogal varieert tussen jaren, 

worden er redelijk veel Tjiftjaffen gevangen in het Doove Gat, vooral in de rietstrook. De aantallen 

pieken begin september met dikwijls vijf tot tien vogels per vangdag. Rietgorzen arriveren duidelijk 

later in het seizoen in groten getalen in het Doove Gat. Vanaf half september is er sprake van 

serieuze aantallen, soms boven de 20 vogels per vangdag. De meeste van deze vogels trekken later 

door, maar een deel blijft ook overwinteren, in tegenstelling tot de meeste andere rietvogels.  

 

Onderzoeksvraag 2: Hoe lang gaan broedvogels in het specifieke gebied door met broeden? 

 

Bij ringonderzoek worden vrij vliegende vogels gevangen, dus er worden geen nestjongen geringd. 

Van de vogels die gevangen worden, kan worden vastgesteld of het gaat om volwassen vogels of om 

vogels die dat jaar zijn geboren. Jonge, eerstejaars vogels kunnen echter ook doortrekkers zijn die 

elders zijn geboren. Daarom scoren we bij het ringonderzoek in het Doove Gat ook of de jonge vogels 

die we vangen volledig zijn uitgegroeid of niet. In de eerste dagen nadat jonge vogels het nest 

verlaten, zijn hun vleugel- en staartpennen nog niet helemaal uitgegroeid en worden ze nog 

(bij)gevoerd door hun ouders. Dit zijn dus wel met vrij grote zekerheid vogels die in het gebied 

geboren zijn. Op deze manier hebben we voor de meest talrijke soorten – Kleine Karekiet en 

Rietzanger – kunnen bepalen tot op welk moment in de nazomer nog jonge vogels uitvliegen.  

Voor beide soorten geldt dat er gedurende de hele maand juli nog geregeld jongen uitvliegen 

(figuur 9). In begin augustus wordt het al aanzienlijk zeldzamer dat we jonge vogels vangen die nog 

niet volgroeid zijn. De laatste datum waarop we ooit een onvolgroeide Kleine Karekiet vingen, was 3 

september. Dit is extreem laat, want we vingen in de tweede helft van augustus nooit een 

onvolgroeide Kleine Karekiet. De allerlaatste onvolgroeide Rietzanger vingen we op 24 augustus. Het 

gebeurt bij deze soort vaker dat er half augustus nog jongen uitvliegen.  

 

  
Figuur 9. Aantal vangsten van onvolgroeide vogels per week (blauw) en het aantal buitenlandse terugmeldingen (rood) van 

Kleine Karekiet (links) en Rietzanger (rechts) per week. 

 

Onderzoeksvraag 3: Moeten lokale juveniele vogels in hun geboortegebied voor voedsel concurreren met 

doortrekkende soortgenoten? 

 

Zoals hierboven beschreven, kunnen we alleen van onvolgroeide jonge vogels met grote zekerheid 

zeggen dat het om lokale juveniele vogels gaat. De vraag is of er op het moment dat deze jonge 

vogels in het gebied opgroeien, er al vogels in het gebied zijn die op doortrek zijn. Van de meeste 

vogels kunnen we niet vaststellen of het lokale vogels zijn of doortrekkers, omdat ze nog niet geringd 

zijn als we ze vangen. Daarom hebben we voor het beantwoorden van deze vraag gekeken naar 
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buitenlandse terugmeldingen van vogels die we in het Doove Gat hebben geringd. Op het moment 

dat deze vogels in het buitenland gevangen worden (meestal België of Frankrijk, zie figuur 7), zijn ze 

duidelijk op trek, ongeacht of ze hebben gebroed in het Doove Gat of elders. Wat we zien is dat vanaf 

de tweede helft van juli al vogels worden teruggevangen die in het Doove Gat zijn geringd (figuur 9). 

De vroegste terugmelding van een Kleine Karekiet uit België was al op 21 juli. Voor de Rietzanger was 

dit op 24 juli. Rietzangers trekken iets sneller weg dan Kleine Karekieten, want de piek in het aantal 

terugmeldingen ligt al in de tweede week van augustus, terwijl dit voor de Kleine Karekiet in de 

laatste week van augustus ligt. Als we dit vergelijken met de vangsten van onvolwassen vogels, dan 

zien we duidelijk dat er overlap is tussen het uitvliegen en doortrekken. Of dit inderdaad leidt tot 

concurrentie, hangt af van de voedselbeschikbaarheid. Wij hebben geen metingen gedaan aan de 

beschikbaarheid van insecten, maar op basis van de conditie van de vogels, hebben we geen 

aanwijzingen dat er te weinig voedsel is om zowel de jonge vogels als de doortrekkers te voorzien. 

 

Onderzoeksvraag 4: Hoe lang blijven doortrekkende zangvogels pleisteren in de rietstrook? 

 

Om een indicatie te krijgen van de verblijftijd van doortrekkende zangvogels in het Doove Gat 

hebben we het aantal dagen berekend tussen de eerste vangst en eventuele terugvangst binnen een 

seizoen in het gebied (figuur 10). Dit geeft een indicatie, want vogels die meteen doorvliegen worden 

niet meegenomen (leidt mogelijk tot overschatting van de verblijftijd) en niet alle geringde vogels 

laten zich tijdens hun verblijf nog eens terugvangen (leidt mogelijk tot een onderschatting van de 

verblijftijd). Voor zowel de Kleine Karekiet als de Rietzanger geldt dat de meeste terugvangsten 

binnen de eerste vijf dagen na de ringvangst plaatsvinden. Terugvangsten met meer dan twee weken 

tussentijd zijn schaars. Bovendien kunnen terugvangsten met een langere tussentijd ook betrekking 

hebben op lokale broedvogels die nog niet op trek zijn. Onze conclusie op basis van de gegevens voor 

Kleine Karekiet en Rietzanger is dat doortrekkers meestal enkele dagen in het gebied verblijven 

voordat ze doortrekken en zelden langer dan twee weken blijven hangen. Een interessant geval was 

een Grote Karekiet (zeker geen broedvogel in het gebied) die in 2016 drie en zeven dagen na de 

eerste vangst opnieuw werd gevangen en daarbij een gewichtstoename liet zien van in totaal 14%. 

Dit komt overeen met het beeld dat doortrekkende rietvogels vrij kort in het gebied verblijven om op 

te vetten, zodat ze hun reis kunnen voortzetten. 

 

  
Figuur 10. Verdeling van het aantal dagen tussen ringvangst en terugvangst in het Doove Gat voor Kleine Karekiet (links) en 

Rietzanger (rechts) als indicatie voor verblijftijd.  
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6. Dankwoord 
 

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

improviseren en in een kleinere setting moeten vangen en soms mensen moeten teleurstellen die 

wilden komen kijken of assisteren. Tijdens de vangacties kregen we een aantal keren hulp van onze 

vaste gewaardeerde assistent Rob van Straaten. Voor het opstarten van de netbanen en vooral de 

planken uit de opslag in de rietstrook brengen konden we voor de laatste keer rekenen op hulp van 

Rolf van Beek voordat hij op een welverdiend pensioen zou gaan. Wij danken het Zuid-Hollands 

Landschap, met name Rense Kragten, voor de prettig samenwerking en voor het verzorgen van 

toestemming voor het ringonderzoek binnen het terrein in de Hooge Boezem achter Haastrecht.  
 

 
Foto 11.  Soepeend met pullen                                                                                                                                        

 


