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1. Aanleiding onderzoek 
De herinrichting van polder de Hooge Boezem achter Haastrecht vormde in 2012 de aanleiding voor 

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

lopende 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? 

 

In het verslag van het inventarisatie- en ringwerk in het jubileumjaar 2021 zijn we uitgebreid 

ingegaan op de beantwoording van deze punten. Omdat het gebied zich blijft ontwikkelen en de 

waarde van een langjarige monitoringreeks elk jaar toeneemt, hebben we besloten de 

broedvogelinventarisaties en ringactiviteiten in 2022 voort te zetten.  

 

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 die tegen de rietstrook het Doove Gat liggen, 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 uitmaakte 

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 2014 

kwam het project tot afronding. Er werd nog meer weidegrond afgeplagd dat vervolgens 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. Het gaat dan over de inbreng van 73.000 m
3
 

water.  

Inmiddels wordt afgeweken van het oorspronkelijke plan met verschillende peilvakken. Dit 

geeft duidelijk problemen voor de aantrekkelijkheid van het gebied voor vogels en de hoop is dat 

men op zoek gaat naar een betere afstemming. De molen is de laatste twee jaar gebruikt voor het 

inbrengen van water in het gebied. Het beheerplan, zoals het met de inrichting van 2014 is 

uitgedacht met de daarbij horende natuurdoelen, is daardoor verstoord. De logische volgorde van de 

drie gescheiden compartimenten met ieder een verschillend peil is in volgorde nu anders, zelfs 

tegenovergesteld en de grote plas en moeras blijven daardoor fors onder water staan. Voor eenden 

en ganzen niet een probleem, maar voor steltlopers en rallen is dit nu veel minder interessant. Die 

blijven weg omdat deze vogels niet meer bij voedsel kunnen. 

 



3 

 

 
Foto 1. De Hooge Boezem en het Doove Gat vanuit vogelperspectief. Er zijn geen slikranden meer te vinden. (Aad Vuyk) 

 

3. Broedvogelinventarisatie (BMP) 
 

VRS Nebularia inventariseert broedvogels in de Hooge Boezem achter Haastrecht volgens de BMP-A 

methode van Sovon. In 2022 werden in totaal 15 officiële bezoeken afgelegd. Daarnaast werd het 

gebied regelmatig aangedaan in de avonduren. Enkele van de telrondes waren specifiek gericht op 

zangertjes in moerasstrook. Er waren twee nachtelijke bezoeken waarbij geluid afgespeeld werd om 

rallen te karteren. Dit jaar stond in het teken van vogelgriep. Overal in het gebied waren gedurende 

het broedseizoen kadavers te zien. Heel massaal was de sterfte niet maar toch wel duidelijk 

aanwezig. Het begon met ganzen en eenden. Later zag je ook meeuwen, visdieven en steltlopers als 

slachtoffers. Exacte aantallen waren moeilijk vast te stellen. Door de hoogte van de vegetatie op de 

eilandjes waar grote aantallen kokmeeuwen tot broeden kwamen, was er weinig zicht op. 

Er was dit jaar een explosieve groei in het aantal geslaagde broedgevallen van de Grauwe 

Gans. Vanwege vogelgriep konden er geen beperkende maatregelen worden uitgevoerd door de 

beheerder van het gebied. Het aantal steeg van 40 in 2021 naar 85 paartjes met pullen in 2022. 

Vanwege de vogelgriep vielen er ook veel slechtoffers in het gebied. Exacte aantallen waren lastig te 

bepalen. Het aantal Canadese Ganzen bleef min of meer gelijk en kwam uit op negen paar. De 

Nijlgans kwam nu uit op drie paar en de Bergeend, ondanks vogelgriepslachtoffers, was aanwezig 

met zes broedpaar. Het blijft opvallend dat je de vogels tijdens de broedperiode nagenoeg niet te 

zien krijgt en dan plots zwemmen er overal pullen. De Krakeend viel weer terug naar een aantal van 

2020. Drie paar minder dan vorig jaar. De oorzaak kon niet direct worden vastgesteld, maar 

vogelgriep zou hier ook een mogelijke oorzaak kunnen zijn. Het aantal Wilde Eenden bleef met 14 

broedpaar stabiel. Er werden drie Soepeenden met pullen vastgesteld.  

Het is altijd weer een klein feestje om Zomertalingen te zien in het vroege voorjaar. Dit jaar 

was er wederom een paartje broedend in het gebied. In de broedperiode zie je de mannetjes maar 

mondjesmaat op de plas. In de vroege ochtend of tegen de avond is de kans om ze te zien het 

grootst. De Fazant doet het goed. Er werden in totaal 13 territoriale mannen geteld. De vrouwtjes 

waren overigens in de meerderheid. Het gebied is een waar eldorado voor deze gekleurde hoenders 

en ze groeiden dan ook in drie jaar tijd van 3 naar 13 paar. Het was voor het derde jaar op rij dat er 

geen Bruine Kiekendieven aanwezig waren in de broedperiode. In voorgaande jaren zagen we 

baltsvluchten en voedseloverdrachten. Afgelopen jaar niet. Er werden dan ook geen uitvliegende 

jongen gezien.  
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Foto 2. Noodzakelijk beheer: een groot deel van het rietgebied werd in februari 2022 gemaaid. (Cor Oskam ) 

 

Tijdens de inventarisatie konden twee territoria van de Waterral worden ingetekend. In de 

najaarstrek, vooral in oktober, zijn er duidelijk meer Waterrallen en hoor je deze moerasvarkentjes 

vaak ‘gillen’ in het rietmoeras. Vanaf 28 maart werd er één en later ook twee Porseleinhoenen 

gezien. De vogels foerageerden vrij dicht langs het pad en ze kregen, nadat het nieuws werd 

verspreid via de bekende mediakanalen, enorm veel aandacht van fotografen. Het maken van 

plaatjes van deze mooie, maar tevens kwetsbare soort had waarschijnlijk meer prioriteit bij mensen 

dan een geslaagd broedgeval. Vanaf 25 april werd het stil. Geen porseleinhoenen meer en beduidend 

minder fotografen. Het is helaas niet tot broeden gekomen. Het blijft in zo’n klein gebied een lastige 

en moeizame balans tussen natuur, natuurbeleving en recreatie. De Meerkoet blijft goed 

vertegenwoordigd en is nog steeds een zeer algemene broedvogel, maar aantallen zoals in 2015 en 

2016 komen niet meer voor. Het aantal Waterhoenen bleef, na de spectaculaire terugkomst vanaf 

2018, ook dit jaar op negen broedpaar staan. 

 De Scholekster bleef stabiel in aantal, namelijk vier broedpaar. De Kluut kwam ook weer tot 

broeden en startte daar vrij laat mee. Er waren later vier pullen te zien die langs de plas in de 

nabijheid van de oudervogels foerageerden. Helaas zijn ze allemaal omgekomen. De oorzaak daarvan 

was zeer waarschijnlijk het vogelgriepvirus. Eén waarnemer zag zelfs twee pullen vreemd gedrag 

vertonen, waarna ze later dood neervielen (pers. mededeling Arie Dorsman). De Kleine Plevier was 

wederom aanwezig maar het aantal broedgevallen daalde van twee naar een. In vergelijking met de 

andere weidevogels komt de Kievit het beste uit de bus. Het aantal broedende vogels kwam uit op 12 

en er werden heel wat pullen gezien in diverse leeftijdsstadia. Onder de pullen werd geen vogelgriep 

geconstateerd. De Grutto en de Tureluur gaven een triest beeld. De Grutto kwam uit op maximaal 

vier broedpaar. Ten opzichte van 2021 is het aantal broedgevallen in de Hooge Boezem gehalveerd. 

Dramatischer was dat bij drie van de vier broedgevallen het fout ging en er geen jongen groot 

gebracht werden. Eén van die broedparen was een stel waarbij een oudervogel kleurringen droeg. Bij 

navraag bleek deze vogel al een relatief lange levensgeschiedenis te hebben. Hij was in 2013 geringd 

in Extremadura, Spanje. Meer over deze vogel is te lezen in het verenigingsblad “de Waardvogel” van 
de Natuur en Vogelwerkgroep de Krimpenerwaard, jaargang 61, juni 2022, blz.12. Het paartje, met 

deze gekleuringde vogel, heeft maar liefst 51 dagen op het nest gezeten voordat de vogels stopten 

met broeden en uiteindelijk verdwenen (pers. mededeling Freek Maayenburg).  
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Tabel 1. Uitwerking BMP van aantallen broedvogels in polder de Hooge Boezem en het Doove Gat. 

 2018 2019 2020 2021 2022  2018 2019 2020 2021 2022 

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

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

Knobbelzwaan 0 0 0 0 0 Graspieper 0 0 0 0 0 

Grauwe Gans 43 32 36 40 85 Witte Kwikstaart 2 1 1 2 2 

Canadese Gans 12 8 12 8 9 Winterkoning 5 5 4 2 5 

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

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

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

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

Wilde Eend 11 13 15 14 14 Sprinkhaanzanger 0 0 0 0 1 

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

Zomertaling 0 1 1 1 1 Rietzanger 34 48 43 50 55 

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

Kuifeend 1 1 0 2 3 Kleine Karekiet 24 20 22 18 22 

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

Fazant 4 3 7 9 13 Grasmus 0 0 0 0 1 

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

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

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

Meerkoet 20 19 19 16 18 Fitis 3 6 6 2 2 

Scholekster 4 7 6 4 4 Pimpelmees 1 1 0 1 2 

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

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

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

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

Tureluur 3 5 2 2 2 Kneu 0 0 0 0 1 

Kokmeeuw 176 236 650 740 919 Vink 2 0 1 0 1 

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

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

Visdief 40 70 97 89 99 Rietgors 12 19 15 12 16 

 

 

  
 

 

 

Foto 3. De Grutto geringd in Spanje met inmiddels een 

rijke historie. (Freek Maayenburg) 

Foto 4. Vogelgriep in het Doove Gat met Bergeend als 

slachtoffer. (Cor Oskam) 
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Het succes van de kolonie Kokmeeuwen gaat maar door. In 2018 werden er 176 nesten geteld. In 

2022 groeide de aantallen door naar 919 nesten. Dat is 180 meer dan in 2021. Er was een 

verandering te zien wat betreft de aanwezigheid van de nesten op de drie grote eilandjes. Er waren 

namelijk zeer weinig nesten op het meest zuidelijke eiland. Bij de start van het broedseizoen waren 

er op die plek kokmeeuwkadavers te zien en er was al vroeg een Kleine Mantelmeeuw territoriaal, 

die daar uiteindelijk is gaan broeden. Misschien is dat de oorzaak dat de Kokmeeuwen op de andere 

eilandjes gingen nestelen. Visdieven gaan later in het seizoen broeden en zoeken lege plekjes vaak 

aan de waterlijn en tussen de broedende Kokmeeuwen. Het aantal steeg in 2022 van 89 naar 99 

broedparen. Ogenschijnlijk vielen er onder de Visdieven minder slachtoffers aan de vogelgriep. De 

Zwartkopmeeuw kwam wederom tot broeden. Er waren minimaal twee broedparen. Omdat ze wat 

later beginnen met broeden verdwijnen ze uit het zicht door de groeiende vegetatie op de eilandjes. 

Er waren verder nu twee broedgevallen van de Kleine Mantelmeeuw. Er werd ook een dood 

exemplaar gevonden.  

 

 
Foto 5. Eén van de twee nesten van de Kleine Mantelmeeuw. (Cor Oskam) 

 

De Winterkoning steeg van twee naar vijf broedparen. Wat betreft de moeraszangers deden vooral 

de Kleine Karekiet en de Rietzanger het goed. Landelijk gezien zijn de populatieaantallen van de 

Kleine Karekiet (160.000-280.000 broedparen) fors groter dan die van de Rietzanger (33.000-41.000 

broedparen) (bron: www.sovon.nl). In de Hooge Boezem/Doove Gat is die verhouding precies 

andersom. De Bosrietzanger blijft stabiel aanwezig op negen territoria. De Blauwborst en de Snor zijn 

nog niet terug op de aantallen van 2020. Ze bleven beide steken op drie broedpaar. De Cetti’s Zanger 

had het erg lastig met de korte maar relatief strenge vorstperiode in februari 2021. Aan het eind van 

dit jaar waren er wederom op meerdere plaatsen roepende vogels te horen. Als er een zachte winter 

komt en dat is steeds aannemelijker dan zal het aantal broedgevallen wel weer stijgen. De Grasmus 

en de Kneu waren nieuwe broedvogels voor het gebied. De Ringmus is en blijft voorlopig een grote 

afwezige.  

Het totaal aantal broedparen kwam dit jaar uit op 1366, verdeeld over 52 verschillende soorten. 

Het doorgroeien van het aantal broedparen komt vooral door de Grauwe Gans en de Kokmeeuw. 
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4.  Waarnemingen van niet-broedvogels  
 

Om de aantrekkingskracht die de Hooge Boezem/Doove Gat op vogels uitoefent te benadrukken 

volgt hier een selectie van aansprekende en bijzondere vogelsoorten in 2022. Het zijn vogels die het 

gebied voor korte of wat langere tijd aandeden of overvliegend zijn waargenomen. In totaal zijn er 

inmiddels al 221 verschillende vogelsoorten gezien.  

Blauwe Kiekendieven worden in de winterperiode met regelmaat gezien in het gebied. Vaak 

dezelfde vogels die er komen foerageren en/of slapen. Het aantal broedvogels in Nederland is zeer 

klein (12 broedparen) maar de overwinterende aantallen vogels liggen veel hoger namelijk 400 tot 

800 (www.sovon.nl). Op 8 januari werd er een Bokje gezien en op 15 februari zat er net oostelijk van 

het gebied een Roodhalsgans die prima te zien was vanaf de kade langs de rietstrook. Een 

Rouwkwikstaart werd op 5 maart gezien. Drie Bokjes werden op 9 maart fraai gefotografeerd. Vanaf 

13 maart werd er regelmatig een Roodborsttapuit gezien. Op 28 maart was de eerste waarneming 

van een Porseleinhoen. De vogel kreeg later gezelschap van een tweede exemplaar. Op 25 april was 

de laatste vermelding van deze fraaie soort. Het is helaas niet tot broeden gekomen.  

Een Reuzenstern was kortstondig aanwezig op 10 april. Op die dag vloog er ook een 

Koereiger en een Rode Wouw over het gebied. Op 23 maart werd een Engelse Gele Kwikstaart gezien 

en twee Dwergmeeuwen die tot de avond aan het foerageren waren boven de plas. Op 1 mei werd 

er wederom een Koereiger waargenomen. Van 1 tot 3 mei zat er een Temminck’s Strandloper op de 
slikplaatjes aan de rand van de plas. Deze soort wordt jaarlijks waargenomen, maar daarvoor moeten 

wel slikranden beschikbaar zijn. Op 7 mei werden er twee Steenlopers ontdekt. De vogels waren fraai 

in broedkleed en konden mooi bekeken worden. Een week later op 14 mei werden er laat op de 

avond drie Zwarte Ibissen gezien. Het was al weer 8 jaar geleden toen de eerste Zwarte Ibissen, ook 

drie in getal, werden gezien. Dat was op 3 juli 2014. 

Op 30 mei werden twee Geoorde Futen gezien. Altijd interessant vanwege een mogelijke 

broedpoging, maar hun aanwezigheid was van korte duur. Op 27 juli ontdekte Arie Dorsman voor de 

tweede keer een Poelruiter in het Doove Gat. De vorige vogel was alweer een poosje geleden en wel 

op 23 april 2015. Hij deed er veel vogelaars een plezier mee. Het is en blijft een prachtige elegante en 

zeldzame steltloper. Op dezelfde dag vloog er ook een Visarend over het gebied. Een Kleine 

Zilverreiger werd op 27 augustus gezien en op 14 september vloog een Grauwe Kiekendief over het 

gebied. Twee Koereigers waren daags daarna te zien vanaf de Kade van het Doove Gat. Vanaf half 

oktober worden er weer Blauwe Kiekendieven gezien in het gebied. Op 25 oktober zaten twee 

Roodborsttapuiten in het gebied. Ze zijn jaarlijks te zien in het vroege voorjaar of laat in het najaar. 

Soms ook een overwinterend exemplaar. Op 13 november werd er minimaal één Baardman gehoord. 
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5. Ringonderzoek Doove Gat 2022 
 

Alweer voor elfde keer werd het ringonderzoek in het Doove Gat 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 2022 werd van 2 juli tot 22 september gevangen. In totaal waren er 

14 vangmomenten. Dat waren er vijf minder dan in 2021. Als gecertificeerde ringers waren Erik 

Kleyheeg en Cor Oskam actief. Rob van Straaten was onze vaste assistent tijdens het onderzoek. 

 

 
Foto 6. Het zorgvuldig vastleggen van biometrische gegevens van de geringde vogels. (Aad Vuyk) 

 

5.1 Methode 

In 2022 waren er 13 ochtendvangsten en maar één avondvangst (tabel 2). De opstelling van de 

mistnetten was niet helemaal gelijk aan die van voorgaande jaren (figuur 1). Netlocatie 3 in de 

rietstrook werd dit jaar niet gebruikt vanwege een te krappe bezetting. Zoals al enkele jaren het 

geval is, werden ook de steltlopernetten en inloopkooien dit jaar niet gebruikt. Vanwege de 

vogelgriep vonden we dat een te groot risico. De netten in één van de afgeplagde delen van het 

gebied, bestaande uit twee geschakelde mistnetten en een korter dwarsnet, werden wel 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. Er werd voornamelijk gebruik gemaakt van een 

geluidenmix bestaande uit onder meer Kleine Karekiet, Rietzanger, Waterrietzanger, Blauwborst, 

Snor en Rietgors. Tijdens de avondvangst werd op een locatie ook geluid afgespeeld van 

Boerenzwaluw en Gele Kwikstaart.  
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Figuur 1. De opstelling van mistnetten zoals gebruikt in het Doove Gat in 2022. Net 5 ontbreekt omdat deze na 2012 niet 

meer is gebruikt. Netten L en L+ zijn in respectievelijk 2014 en 2016 bijgeplaatst. Net 3 werd in 2022 niet gebruikt.  

 

 
Foto 7. Bij ieder rondje worden de vogels in een bewaarzakje gestopt en naar de ringplek gebracht. (Aad Vuyk) 

 

 

5.2 Ringvangsten 

In 2022 zijn in totaal 751 individuele vogels gevangen. Dat is duidelijk minder dan in 2021. De oorzaak 

was dat er minder vangdagen waren, slechts eenmaal in de avond werd gevangen en dat er een 

netlocatie niet gebruikt werd. Daardoor zijn er uiteindelijk minder vogels geringd. In totaal kregen 

732 vogels een nieuwe ring. De overige vogels waren terugmeldingen. De terugmeldingen hadden 

betrekking op vogels die we eerder in het Doove Gat hebben gevangen, namelijk zeven die in 2021 

waren geringd, vier in 2020 en één vogel in 2019. Zeven vogels hadden een voor ons vreemde ring 

om en waren dus elders geringd. Het ging om vier vogels uit Nederland en drie uit België. Het aantal 

soorten dat dit jaar werd gevangen bedroeg 20.  
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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 Terug vangsten 

02-07-2022 Ochtend 35 31 4 

04-07-2022 Ochtend 38 32 6 

10-07-2022 Ochtend 33 30 3 

18-07-2022 Ochtend 46 38 8 

01-08-2022 Ochtend 62 58 4 

04-08-2022 Ochtend 58 56 2 

06-08-2022 Ochtend 60 52 8 

08-08-2022 Ochtend 80 73 7 

11-08-2022 Ochtend 70 60 10 

22-08-2022 Ochtend 103 101 2 

23-08-2022 Avond 21 17 4 

24-08-2022 Ochtend 80 64 16 

15-09-2022 Ochtend 68 67 1 

22-09-2022 Ochtend 53 53 0 

 

Zoals gebruikelijk waren Kleine Karekiet en Rietzanger met respectievelijk 271 en 295 gevangen 

exemplaren ruim in de meerderheid. Er werd weer een Waterrietzanger gevangen. Het werd de 

vijfde vangst van deze soort in het gebied sinds 2014. Dit keer een adult exemplaar en dat is vrij 

bijzonder, want de meeste vogels die in Nederland worden gevangen zijn eerstejaars. De populatie 

van deze Oost- Europese moeraszanger wordt ernstig bedreigd. Het verspreidingsgebied met de kern 

in Oost-Polen, Litouwen, Belarus en een klein deel van NW-Oekraïne is al klein en krimpt. Direct na 

het broedseizoen verplaatsen deze vogels zich in zuidwestelijke richting naar West-Afrika. Sommige 

exemplaren vliegen strak westelijk en komen dan in Nederland terecht. De meeste Waterrietzangers 

worden waargenomen langs de kust. Doordat ze zich in relatief dichte moerasvegetatie ophouden en 

weinig geluid maken, zijn zichtwaarnemingen relatief schaars ten opzichte van ringvangsten. 

Een nieuwe soort binnen het onderzoek was een Grauwe Vliegenvanger. Een soort die je niet 

zo snel verwacht in een rietmoeras. Andere struweelvogels die gevangen werden, waren onder 

andere Zwartkop en Grasmus. De Spotvogel kon vier keer uit het net worden gehaald. Er was maar 

één avondvangst met onder andere vier Gele Kwikstaarten. Deze soort gebruikt met enige regelmaat 

het riet als slaapplaats. De topdag wat aantal vangsten betreft was op 22 augustus met 103 vogels. 

Het gemiddelde aantal vogels dat gevangen werd tijdens de ochtenden betrof 60 vogels. 

 

   
Foto 8. Waterrietzanger op 24-08-2022. (Cor Oskam) Foto 9. Grauwe Vliegenvanger, nieuwe DG-soort. (Cor Oskam) 
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Tabel 3. Overzicht gevangen vogelsoorten en aantallen in 2022 met onderscheid tussen nieuw gevangen vogels en 

terugvangsten. Ter vergelijking staan ook de vangsttotalen weergegeven voor de jaren 2012 t/m 2021.  

 Nieuw 

2022 

Terug uit 

2022 

Terug van 

vóór 2022 

Terug van 

elders 

Totaal 

2022 

Nieuw 

2012-2021 

Terug 

2012-2021 

Blauwborst 4 0 1 1 6 122 29 

Boerenzwaluw 0 0 0 0 0 68 1 

Boompieper 0 0 0 0 0 1 0 

Boomkruiper 0 0 0 0 0 1 0 

Bosrietzanger 52 5 0 0 57 409 40 

Cetti’s Zanger 7 0 0 0 7 27 10 

Fitis 4 0 0 0 4 72 0 

Gele Kwikstaart 4 0 0 0 4 199 3 

Goudhaan 0 0 0 0 0 1 0 

Grasmus 1 0 0 0 1 25 0 

Gr. Vliegenvanger 1 0 0 0 1 1 0 

Groenling 2 0 0 0 2 20 1 

Grote Karekiet 0 0 0 0 0 3 3 

Heggenmus 0 0 0 0 0 1 0 

Kleine Karekiet 267 11 0 4 282 2715 482 

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 18 1 0 1 20 186 62 

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 37 1 0 0 38 638 92 

Rietzanger 283 29 11 1 324 2739 380 

Ringmus 0 0 0 0 0 125 2 

Roodborst 0 0 0 0 0 7 0 

Smient 0 0 0 0 0 1 0 

Snor 12 0 0 0 12 109 37 

Spotvogel 4 0 0 0 4 17 1 

Spreeuw 0 0 0 0 0 10 0 

Sprinkhaanzanger 1 0 0 0 1 19 2 

Tapuit 0 0 0 0 0 1 0 

Tjiftjaf 24 1 0 0 25 408 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 1 0 0 0 1 4 0 

Watersnip 0 0 0 0 0 51 0 

Winterkoning 7 0 0 0 7 117 21 

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 9 0 

 

De Blauwborst werd aanzienlijk minder gevangen van vorig jaar: vier exemplaren dit jaar tegen 11 in 

2021. Omdat we in het najaar minder vangdagen hadden zijn de aantallen van Tjiftjaf, Pimpelmees 

en Rietgors minder. Normaal komen de aantallen van Pimpelmees en Rietgors pas goed op gang in 

de laatste decade van september en begin oktober. De vangsten van Snor en Cetti’s Zanger bleven 
stabiel. 
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Foto 10. De Rietzanger is van de moeraszangers met afstand de meest talrijke broedvogel. (Cor Oskam) 

 

5.3 Terugmeldingen 

In totaal hadden we 16 vangsten van vogels die in eerdere jaren in het Doove Gat geringd waren. Er 

waren terugvangsten van Blauwborst en Rietzanger van vóór 2022 (tabel 3). Het was opvallend dat 

we geen oude Kleine Karekieten terugvingen. De oudste vogel was een Rietzanger uit 2019.  

Er werden dit jaar zeven vogels gevangen die buiten het Doove Gat geringd waren. Hiervan 

kwamen drie vogels uit België. Twee van deze vogels, Kleine Karekieten, waren jonge vogels geboren 

in 2022 en vlogen tegen het normale trekpatroon in, in noordelijke richting. Eén van die vogels werd 

op 2 augustus geringd in Sint-Amands (BE) en werd drie dagen later in het Doove Gat gevangen. De 

andere jonge vogel werd geringd nabij Bierwart (BE) op 162 km van het Doove gat, en deed daar 

maximaal 16 dagen over. Dit fenomeen wordt ‘reverse migration’ genoemd. Van een Rietzanger met 

een Belgische ring zijn tot nu toe geen aanvullende gegevens bekend. De ringer moet waarschijnlijk 

de gegevens nog doorgeven aan het Belgische ringstation. De vier andere terugmeldingen van elders 

kwamen uit Nederland. Een Blauwborst was geringd in Bloemendaal. Twee kleine Karekieten 

kwamen respectievelijk van Haarzuilens (in 2021 geringd) en uit Meijendel, Wassenaar. Een 

Pimpelmees was geringd op een tuin in Haastrecht op iets meer dan een halve kilometer afstand.  

Van vogels die wij in het Doove Gat geringd hebben kwamen er drie terug uit eigen land, vier 

uit België, vier uit Frankrijk en één uit Spanje. De vogel uit Spanje, een Rietzanger, werd teruggemeld 

vanuit de Ebro-Delta nabij Tarragona. De vier vogels die teruggemeld werden uit Frankrijk kwamen 

alle vier uit de omgeving van Bordeaux. De oevers van de Garonne en Dordogne die via de Gironde 

uitkomen in de Atlantische Oceaan zijn een belangrijke stop-over. In deze moerassen kunnen deze 

zangertjes opvetten om daarna weer verder te trekken richting Afrika. De vogels die teruggemeld 

werden uit België kwamen uit de westelijke deel van het land, wat inhoudt dat al deze vogels in een 

duidelijk zuidwestelijke vlogen richting Afrika. 
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Tabel 4. Overzicht van terugmeldingen van vogels buiten het Doove Gat die in 2022 binnen kwamen.  

Soort Ringdatum Melddatum Ringlocatie Meldlocatie Afstand 

Blauwborst 12-06-2022 01-08-2022 Bloemendaal Doove Gat 49 km 

Kleine Karekiet 31-07-2021 13-08-2021 Doove Gat  Diksmuide, BE 173 km 

Kleine Karekiet 11-08-2021 26-08-2021 Doove Gat Gironde, FR 848 km 

Kleine Karekiet 15-08-2021 18-07-2022 Haarzuilens Doove gat 21 km 

Kleine Karekiet  25-08-2021 06-09-2021 Doove Gat Charente-Maritime, FR 831 km 

Kleine Karekiet 18-09-2021 21-09-2021 Doove Gat Haven Antwerpen, BE 85 km 

Kleine Karekiet 02-07-2022 18-07-2022 Bierwart, BE Doove Gat 162 km 

Kleine Karekiet 05-08-2022 08-08-2022 Sint-Amands, BE Doove Gat 113 km 

Kleine Karekiet 08-08-2022 27-08-2022 Doove Gat Jard-sur-Mer, FR 774 km  

Kleine Karekiet 20-08-2021 11-08-2022 Wassenaar Doove Gat 35 km 

Pimpelmees 22-02-2022 24-08-2022 Haastrecht Doove Gat 0,5 km 

Pimpelmees 18-09-2021 12-01-2022 Doove Gat Haastrecht 0,5 km 

Pimpelmees 15-09-2022 10-11-2022 Doove Gat Haastrecht 0,5 km 

Rietzanger 26-07-2021 08-08-2021 Doove Gat Bouaye, FR 716 km 

Rietzanger 10-08-2021 29-08-2021 Doove Gat Affligem, BE 133 km 

Rietzanger 11-08-2021 20-08-2021 Doove Gat Ingelmunster, BE 160 km 

Rietzanger 02-07-2022 13-08-2022 Doove Gat Tarragona, SP 1288 km 

Rietzanger 11-08-2022 20-08-2022 Doove Gat Hei- en Boeicop 20 km 

Rietzanger … 25-08-2022 …, BE Doove Gat … km 

 
 

6. Dankwoord 
 

Het afgelopen jaar kende het ringonderzoek een wat magere bezetting, maar ondanks minder 

vangdagen en ook minder vogels hebben we een goed resultaat behaald met een mooi inzicht van de 

avifauna in natuur- en recreatiegebied de Hooge Boezem achter Haastrecht. Onze vaste assistent, 

Rob van Straaten, kon een aantal keer komen helpen. Tijdens meerdere vangacties konden we 

rekenen op hulp van Gerrie Oskam. Zij zorgde tijdens piekdrukte dat de administratie vlekkeloos 

vastgelegd werd en dat de verwerktijden van de vogels verkort werden. Verder danken we de 

medewerkers van het Zuid-Hollands Landschap voor de prettige samenwerking, voor het verzorgen 

van een ontheffing voor het ringonderzoek en inventarisatie binnen het terrein in de Hooge Boezem 

achter Haastrecht en het gebruik van het Doove Gat gebouwtje.  


