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Het verzamelen van gegevens over levensduur, broedgebieden, trekroutes, overwinteringsgebieden, etc. zowel 

nationaal als internationaal is dan erg belangrijk.

© 2022 Stichting Vogelringstation Nebularia, Tiendweg Oost 14, 2935 LE Ouderkerk aan den IJssel
www.nebularia.nl
info@nebularia.nl
K.v.K. 41172785
IBAN: NL91RABO0333809270



JAARVERSLAG 2021VRS NEBULARIA 4

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave ...................................................................................................................................................................3
Voorwoord, Cor Oskam .................................................................................................................................................4
Personalia Nebularia .......................................................................................................................................................5
 Opleiding, certificering, bezoekers en personalia, Marcel Schildwacht ..........................................5
Zomertortel onderzoek in Zeeland, Jennifer Vreugdenhil-Rowlands, Erik Kleyheeg ....................6
Krimpenerwaard ................................................................................................................................................................8 
 Uilenwerkgroep, Cor Oskam ...........................................................................................................................8 
 CES project Stolwijkseboezem Gouderak, Marcel Schildwacht ........................................................9 
 Rapport Hooge Boezem en Doove Gat, Cor Oskam en Erik Kleyheeg ....................................11 
 Project Torenvalk in samenwerking met NVWK en VRS De Haar, Marcel Schildwacht ...16
Onderhoud verschillende locaties .......................................................................................................................18
 Algemeen, Marcel Schildwacht ................................................................................................................................. 19 

 Renovatie noordwand Vinkershut, Aad Vuyk ..................................................................................................20
 Zonnepanelen Vinkenbaan, Frits Vuyk ...........................................................................................................21
Ringstation Westenschouwen .................................................................................................................................22 
 Trek en waarnemingen,  Marcel Schildwacht ............................................................................................24 
 Een terugblik, Ralf Joosse ....................................................................................................................................27 
 Uit de oude doos, Gerrit Speek sr. .................................................................................................................29
 Strandontsluitingsweg 1968, Aad Vuyk .........................................................................................................30
Terugmeldingen VRS Nebularia 2021, Cor Oskam ......................................................................................32
Top 20 aller tijden, Cor Oskam ...............................................................................................................................37 
Overzicht geringde vogels VRS Nebularia 2021, Cor Oskam ................................................................38
Van de penningmeester,  Marcel Schildwacht ..................................................................................................40



JAARVERSLAG 2021VRS NEBULARIA

Voorwoord

5

De 200.000ste geringde vogel werd een Koperwiek

We vierden in het afgelopen jaar meerdere jubilea. 10 jaar 
vogelonderzoek in de Hooge Boezem achter Haastrecht. 
Daarom is er meer teruggekeken en de data extra aandacht 
gegeven en uitgewerkt. Het gehele rapport is te vinden op 
www.nebularia.nl en een beknopte versie van het rapport 
2021 kunt u in dit jaarverslag vinden. Daarnaast ging ons 
CES-56 onderzoek in de Stolwijkse Boezem in Gouderak 
zijn 20ste jaar in. In vele opzichten zijn er in deze boezem, 
midden in het veenweidegebied in het Groene Hart, veel 
veranderingen in de vegetatie opgetreden. Dat heeft ook 
zijn uitwerking op de bestaande vogelpopulatie. Door het 
langjarig onderzoek hebben we een  mooie datareeks ver-
zameld. Deze zorgt ervoor dat we daadwerkelijk iets kun-
nen vertellen over de broedvogels aldaar.  Verder was het 
absoluut geen vraag of de 200.000 ste vogel in 2021 op 
Westenschouwen geringd zou gaan worden. De vraag was 
wel wanneer dat zou gaan gebeuren en welke soort het 
zou gaan worden. De prijsvraag die het bestuur uitschreef 
en waar iedere Nebulariaan aan mee kon doen en waar-
mee je ook nog eens een leuke diner bon kon winnen, zorg-
de voor een dramatische inschrijving van maar liefst vier 
medewerkers. Nebularianen houden waarschijnlijk niet van 
een weddenschappen of uit eten gaan.

Er zijn twee gewaardeerde medewerkers, Adri Joosse en 
Wilfred Wilde,  die voor langere tijd thuis zitten en aan het 
kwakkelen zijn met hun fysieke gezondheid. We wensen hen 
van harte beterschap en we kijken uit naar het moment ze 
weer te kunnen ontvangen op ringstation
Westenschouwen.

De vangsten  in 2021 waren niet veel afwijkend met die 
van het jaar daarvoor. Er waren weinig bijzondere vangsten. 
Geen krenten dus. Opvallend ten opzichte van voorgaande 
jaren, er waren geen Goudhanen. De Pimpelmezen com-
penseerden dat weer. Binnen Nebularia kijkt men met enige 
terughoudendheid naar Pimpelmezen. Ik snap dat wel, ze 
zijn niet de gemakkelijkste vogels om te plukken en je moet 
goed inschatten dat je netten niet te vol laat lopen, maar 
Pimpelmezen zorgen ook voor vele mooie terugmeldingen. 
Terugmeldingen uit binnen -en buitenland, uit alle windstre-
ken, maar de meeste uit het oosten. U kunt het nalezen 
onder het kopje terugmeldingen.
Wat betreft het onderhoud is er weer op vele fronten ge-
streden. De noordwand van de vinkershut moest worden 
vervangen. Verder in dit jaarverslag een impressie van een 
veelzijdige klusser en een ‘handige Harrie’ genaamd Aad. We 
hebben verleden jaar de knoop doorgehakt en zijn overge-

gaan tot de aanschaf van nieuwe zonnepanelen. Een andere 
‘handige Harrie’ genaamd Frits heeft dat allemaal voor ons 
pico bello in orde gemaakt. We zijn met beide uitgevoerde 
werken zeer blij en hoeven ons voorlopig geen zorgen te 
maken wat betreft lekkages en/of te weinig stroom. Ook 
hiervan kunt u een verslag lezen.

We hebben er mee om leren gaan, maar echt wennen doen 
de COVID-19 maatregelen niet. Onze jaarvergadering in 
maart 2021 verliep daarom via zoom.  Dat was nieuw voor 
een aantal mensen en natuurlijk wennen. Het verliep dank-
zij de inspanningen van Bente Tielkemeijer heel goed. De 
deelname van medewerkers was goed en de vergadering 
verliep zonder technische problemen. De ringersdag kon 
fysiek ook geen doorgang vinden en dat gold ook voor de 
SOVON-dag. Maar iedereen kon er ‘bij’ zijn en kijken en 
luisteren naar diverse interessante lezingen. Het was prima 
georganiseerd. 
Afgelopen jaar kregen we via het VT een aanmelding van 
een oprecht geïnteresseerde jonge dame die graag meer 
wilde weten over vogels en vogelonderzoek in het bijzon-
der. Tabitha de Kruijk is afgelopen najaar bijna 10 keer op 
ons ringstation geweest en werd steeds enthousiaster. En-
kelen van ons hebben al kennis met haar gemaakt. Tabitha 
heeft een stukje geschreven zodat iedereen kan lezen wie 
ze is en wat haar drijft om onderzoek bij vogels te willen 
doen. Ze wil graag de opleiding tot ringer gaan volgen en 
heeft zich inmiddels als kandidaat aspirant-ringer ingeschre-
ven. Wij zijn daar blij mee en zullen haar daarbij zoveel mo-
gelijk helpen. n

Cor Oskam                                                                                                                         
namens het bestuur van VRS Nebularia
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Er werden 192 Huiszwaluwen op de vinkenbaan geringd!

Scholing en educatie 
In 2021 hadden we twee ringers in opleiding. De derde rin-
ger in opleiding is inmiddels aangemeld bij het Vogeltreksta-
tion. Voor het tweede achtereenvolgende jaar is er geen 
fysieke Ringersdag georganiseerd vanwege de coronacrisis.  
Het Vogeltrekstation had in 2021 wel een digitale Ringers-
dag georganiseerd met noemenswaardige lezingen. Vijf rin-
gers hebben deelgenomen aan de Ringersdag. 

In 2021 heeft Cor Oskam een certificering gevolgd in Bu-
del.  Ralf Joosse heeft zijn certificering gevolgd in de Am-
sterdamse Waterleidingduinen. Jenni Vreugdenhil heeft een 
certificering gevolgd bij VRS de Haar. Erik Kleyheeg is actief 
geweest als technisch instructeur bij certificeringen en op 
de Ringersdag.

Tijdens onze ringactiviteiten in de Krimpenerwaard en op 
de vinkenbaan worden we regelmatig bezocht door diverse 
gasten. Soms betreft het een terreinbeheerder, een do-
nateur, of gewoon een geïnteresseerd persoon die via de 
website contact heeft gezocht met het verzoek een keer 
langs te mogen komen. Tijdens hun bezoek laten we deze 
gasten alle ins en outs van het ringwerk zien. Door de co-
ronamaatregelen konden we niet alle aanvragen honoreren 
en hebben we ook mensen teleur moeten stellen. 

In de Waardvogel, een contactblad van de Natuur- en Vo-
gelwerkgroep Krimpenerwaard hebben diverse artikelen 
gestaan over de ringactiviteiten in de Krimpenerwaard. Op 
onze website, www.nebularia.nl zijn wetenswaardigheden 
over onze activiteiten na te lezen. Ook zijn daar onze jaar-
verslagen te downloaden.

Bezoekers en Gasten
Tijdens ons ringwerk staan we open voor belangstellenden 
om ze kennis te laten maken met onze ringactiviteiten.
Doove Gat: Bij de ringactiviteiten in het Doove Gat wor-
den we regelmatig geassisteerd door Rob van Straaten en 
Daan van Braak.  
Stolwijkse Boezem: In de Stolwijkse boezem hebben we 
kortstondig bezoek gehad van Sietse Kleinjan (ZHL).
Vinkenbaan: Buiten onze eigen ringers, ringers in opleiding 
en vaste assistenten, worden we ook bijgestaan door di-
verse partners en familieleden. Binnen de marges van de 
coronamaatregelen, zijn er ook in 2021 enkele bezoekers , 
extra vrijwilligers en excursies geweest op de vinkenbaan. 
Het betreft de fam. Klingers, Piet Stolk en collega, Inge Heuff, 
Rob van Straaten, Sebastiaan Bakker, Koos van Ee, fam. Rijk-

sen, Rinus Jeremiasse met daarnaast 6 + 7 personen tijdens 
de twee excursies voor de NVWK. 

Kennismaken met …. Tabitha
Mijn naam is Tabitha de Kruijk en bij deze wil ik mij graag 
voorstellen. Ik ben 32 jaar oud en woon in Rotterdam. In 
het dagelijkse leven zit ik in de (virtuele) schoolbanken; ik 
studeer met veel plezier filosofie aan de universiteit van 
Amsterdam. Daarnaast doe ik wat administratief werk in 
het IT-bedrijf van mijn man. Als hobby teken ik graag.
Ik woon samen met mijn man Bart aan de rand van een 
klein stadspark. Dit ogenschijnlijk suffe strookje park langs 
een 12 banen brede snelweg is het begin van mijn interesse 
voor vogels. Ik wandel graag elke dag door dit park, maar 
het moment dat ik op de vogels begon te letten kwam ik 
tot mijn verbazing achter de grote diversiteit die huist in dit 
kleine stukje groen. Daarmee kwam ook de behoefte om 
meer te leren over de vogels. Nu had ik ooit vaag gehoord 
van ‘mensen die vogels ringen’ en besloot dit onderwerp 
eens te googlen. Dit bracht mij bij het Vogeltrekstation, die 
mij vervolgens in contact hebben gebracht met
Nebularia. Ik werd daarna uitgenodigd om een dagje langs te 
komen op de vinkenbaan en deze ervaring zorgde opnieuw 
voor het ontdekken van een verbazingwekkende wereld 
die mij tot dan toe totaal onbekend was. Dit bezoek aan 
het vogeltrekstation beviel zo goed, dat ik al snel meerdere 
dagen langs ben gegaan en het werd met elk bezoek leuker. 
Ten eerste door de ontzettend vriendelijke en enthousiaste 
mensen die ik mocht ontmoeten, die graag hun kennis over 
vogels delen waar ik dankbaar gebruik van maakte. Daar-
naast vond ik de manier van vangen en determineren van 
de vogels fascinerend en besloot al vrij snel dat ik
graag wil helpen bij dit werk. Het lijkt mij een perfecte com-
binatie van een hobby en bijdragen aan wetenschappelijk 
onderzoek. Het assisteren van de ringers vind ik al geweldig 
om te doen, maar hoop in de toekomst ook mijn ringers-
certificaat te mogen halen. n
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Zomertortel onderzoek in Zeeland

Gezenderde ‘Bram’ op zijn eerste nest in juni, 2020

Coördinaten van 

2 gezenderde 

zomertortels op 

een veeboerderij 

foerageerplek in 

2019

Jos zijn trekroute en overwinteringsgebieden in 2020/2021

Het kan je bijna niet ontgaan zijn dat de zomertortel het 
afgelopen jaar veel in het nieuws geweest is. De kleinste 
duivensoort van Nederland staat op de Rode Lijst en gaat 
hard achteruit dankzij een veelvoud aan oorzaken, waaron-
der bejaging, habitatverlies en ziekte. Eén van de grootste 
uitdagingen om het tij te keren is ons gebrek aan kennis 
over de soort. Er is nog steeds veel wat we niet weten 
over bijvoorbeeld de ecologie, trekroutes, afschotcijfers en 
het effect van de ziekte ‘het geel’. Om hier meer over te 
weten te komen wordt er sinds enkele jaren veel onder-
zoek gedaan aan de zomertortel, vooral in West-Europa. In 
Zeeland werk ik samen met onder andere Het Zeeuwse 
Landschap, Sovon en Vogelbescherming om meer te weten 
te komen over de ecologie van Zomertortels in hun Ne-
derlandse broedgebieden.

Habitatonderzoek
In 2019 en 2020 hebben we in totaal vijf Zomertortels 
uitgerust met een lichtgewicht zender in de Zak van Zuid-
Beveland. De resultaten gaven ons inzicht in de locatie van 
de territoria van deze vogels, de exacte nestlocatie en de 
plekken die de zomertortels bezochten om te foerageren 
in de loop van het broedseizoen.

is dat boeren stoppels laten staan tot minimaal eind sep-
tember.

Territoria werden vastgesteld langs de Bergweg, in het Heg-
gengebied en in de buurt van de Schaapskooi Schaap en 
Zo (Nisse). De tortels waren bereid om tot 5 km te vliegen 
naar goede locaties om te foerageren. Vroeg in het voorjaar 
kwamen de vogels vooral af op plekken dicht in de buurt 
van mensen, zoals boerenerven, kuilvoeropslag en een gras-
zaadfabriek. Dit sloot goed aan op Engels onderzoek, wat 
aangaf dat Zomertortels vooral vroeg in het broedseizoen 
worden geconfronteerd met voedseltekorten in het heden-
daagse landschap. Later in het broedseizoen, in augustus, 
trokken de meeste zomertortels naar net geoogste akkers, 
om van oogstresten te eten. Dat laat zien dat het belangrijk 

Gestimuleerd door het succes van het habitatonderzoek, 
hebben we in juni 2020 twee Zomertortels op Walcheren 
uitgerust met een satellietzender om de trekbewegingen in 
kaart te brengen. Zomertortel ‘Jos’ kon afgelopen winter 
worden gevolgd tijdens zijn trek naar Afrika. We hebben 
drie pleisterplaatsen geïdentificeerd in Spanje, Marokko en 
Mali, en twee overwinteringslocaties in Mauretanië en Se-
negal. Jos maakte hier gebruik van bossen langs rivieren in 
de Sahel-regio.
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Zomertortel onderzoek in Zeeland

Gekraagde Roodstaart man >1 kj.  Huismus met kleurringen

In het afgelopen jaar zijn we gestart met het derde on-
derzoeksproject: ‘Voedsel voor Zomertortels’. Dit driejarige 
project is opgezet met steun van de Provincie Zeeland en 
Poldernatuur Zeeland en heeft als doel voedselveldjes voor 
Zomertortels op te zetten samen met boeren op Walche-
ren. We onderzoeken hier of het mogelijk is om geschikte 
foerageerhabitat te creëren voor zomertortels in agrarisch 
gebied en of deze veldjes ook daadwerkelijk worden ge-

bruikt door Zomertortels. Het komende jaar hopen we vijf 
Zomertortels uit te rusten met een zeer nauwkeurige GPS 
zender bij Oostkapelle en Westkapelle. Als we erin slagen 
om succesvolle voedselveldjes te ontwikkelen, kan deze 
maatregel ook in andere delen van Nederland worden toe-
gepast om de Zomertortel een helpende hand te bieden. 
Meer informatie over ons onderzoek vind je op: 
www.zomertortels.nl n

Verrassing
Om half acht meldde ik me op een druilerigere dag trouw 
op de baan. Vreemd, net 13 bij het toegangshek stond nog 
dicht, in de vinkershut brandde nog licht. Daar aangekomen 
trof ik een senior ringer druk bezig met het invoeren van 
ringgegevens. Na enig aandringen kon ik hem overhalen in 
ieder geval de twee hijsnetten open te zetten, de overige 
11 bleven gesloten. Het voorafgaande jaar had ik geen Sijs 
op de hand gehad dus na een uurtje bijpraten en gezellig 
koffie drinken was ik oprecht blij zomaar een Sijs uit het 
hijsnet te halen. Trof ik vorig jaar bij verrassing twee handen 
vol barmsijzen bij de oversteek van de baan naar de ring, nu 
hingen er ineens een uurtje later meer dan 10 sijzen in het 
ene hijsnet, vlogen er nog twee bij en miste een achterop 
komend groepje van nog eens 10 stuks het hijsnet op een 
haar na. Helemaal blij.  Het werd nog mooier. Tegen half 12 
landde de eerste GGK, Grote Gele Kwikstaart, bij het vij-
vernet. Het fraaie beestje, mijn lievelingssoort, was geringd, 
altijd een licht euforisch gevoel, en droeg een Stockholm 
ring ! Zo werd een ogenschijnlijk saaie ochtend voor mij 
achteraf een van de leukste vangochtenden van het seizoen.  
Een kinderhand is gauw gevuld. (Bert Kleijn) n
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Geïnteresseerd jong publiek voor de ringers Niels en Cor

Uilen ringen met Niels   

Uilenonderzoek
Ook in het afgelopen jaar hebben we samen met de Na-
tuur en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard vooral uilen pul-
len geringd. Binnen de uilenwerkgroep van de NVWK zijn 
in totaal 20 vrijwilligers die de nestkasten nalopen voor on-
derhoud en controle. De coördinator Stefan van der He-
ijden trekt daarbij samen met Pia Vrucht de kar. Het zijn alles 
bij elkaar veel kasten die verspreid door de gehele Krimpe-
nerwaard hangen. Momenteel zijn dat 58 kerkuilkasten en 
100 nestkasten voor de Steenuil. De werkgroep verzorgt 
het onderhoud, de controle en nacontrole van de kasten. 
Veel werk ! De werkgroep heeft tegenwoordig ook een sa-
menwerkingsverband met HHSK, het Hoogheemraadschap 
van de Krimpenerwaard. Dat leverde weer 10 nieuwe kerk-
uil locaties op. Er hangen tegenwoordig ook kerkuilkasten 
in twee verschillende kerktorens. Dat heeft nog niet het 
gewenste resultaat. Kauwtjes voelen er wel iets voor en 
hebben er in gebroed. De populatie Kerkuilen bedraagt 
momenteel minimaal 15 paar.
We konden op 13 locaties in totaal 49 pullen ringen.

Er is tegenwoordig ook een educatief programma van-
uit de NVWK werkgroep voor basisschooljeugd. Er bleek 
vraag vanuit het primair onderwijs. Een groep van de basis-
scholen krijgt per jaar op school uitleg over de uilen in de 
Krimpenerwaard. Het blijft tenslotte een mysterieuze groep 
waarbij de activiteit vooral in de nacht plaatsvindt. In de 
middag worden er op twee verschillende locaties uilen ge-
ringd waar een select groepje leerlingen bij kan zijn. Kinde-
ren krijgen vooraf instructies over de gedragsregels en daar 
houden ze zich prima aan. 
Er waren dit jaar weer een redelijk aantal terugmeldingen 
van Kerkuilen. De meeste van nog geen jaar oud en dood 
gemeld als verkeersslachtoffer. Er waren twee Kerkuilen uit 
hetzelfde nest en in 2019 geringd als pull die kort na elkaar 

werden terug gemeld werden. Dat was in mei en april 2021. 
Een vogel vanuit Heesch, Brabant op een afstand van 56 
kilometer. Broer of zus vanuit Ter Aar en dat is 25 kilometer 
NW van de nestlocatie.

Steenuil
Het broedseizoen van de Steenuil was dramatisch. We za-
gen de aantallen in de laatste jaren eigenlijk alleen maar te-
ruglopen. 40 jaar geleden waren er meer vitale boomgaar-
den langs de Lek. Toen was er nog sprake van een redelijke 
restpopulatie in de Krimpenerwaard. Dat het aantal verder 
afneemt is vooral te wijten aan  het steeds minder geschikt 
worden van locaties . De oorzaak kent meerdere gezichten. 
Soms is een erf niet meer geschikt als Bosuil verschijnt en 
er vaste bewoner wordt. Meestal wordt een erf minder ge-
schikt doordat oude bewoners overlijden of weg gaan, het 
erf en opstal wordt verkocht en gesloopt om vervolgens 
de boel glad te trekken. Oude schuren en overhoekjes ver-
dwijnen. Het voedselaanbod hangt hiermee samen. Sinds 
een aantal jaren zijn we ons steeds meer bewust van mar-
terachtigen die in steenuilkasten kunnen komen. Dit begon 
met een waarneming van een bunzing in de kast. Ook de 
sinds een aantal jaar toenemende populatie van boommar-
ters. Nieuwe kasten worden aangepast naar een ontwerp 
dat ‘marterproof ’ zou moeten zijn.
Er was slechts één broedgeval van de Steenuil in 2021 en 
daar zijn drie jongen uitgevlogen. Het ziet er dus naar uit 
dat we de Steenuil voor de Krimpenerwaard vaarwel kun-
nen zeggen en dat is een harde en zeer trieste conclusie.  n
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De Merel  

De kist in de Stolkwijkse Boezem krijgt een nieuw deksel  

Ringresultaten Stolwijkse boezem

CES seizoen 2021
Zoals vorig jaar al aangekondigd, is 2021 een jubileumjaar 
en zijn we voor het 20e jaar actief geweest met de CES in 
de Stolwijkse boezem.

De onderzoeksmethode
De CES vindt 12 keer per jaar plaats waarbij er vaste ka-
lenderblokken zijn gemaakt waarbinnen de vangsessie moet 
plaats vinden.  Bij een vangsessie dient er zes uur te worden 
gevangen en mag er geen geluid worden afgespeeld. Elke 
sessie wordt met de zelfde aantal meters mistnetten op 
dezelfde locaties gevangen. 
Voorafgaande het seizoen plaatsen we in een zogenoem-
de proef-CES onze netten op de vanglocaties. De netten 
worden dan gecontroleerd, gerepareerd of eventueel ver-
vangen voor nieuwe netten.  Ook vinden er wat snoei-
werkzaamheden plaats om te zorgen dat we voldoende 
werkruimte hebben.

De proef-CES werd gehouden op 3 april. 
De officiële CES sessies werden gehouden op 17 april, 24 
april, 8 mei, 15 mei, 29 mei, 5 juni, 19 juni, 26 juni, 10 juli, 
18 juli, 24 juli en 7 augustus. De CES in 2021 werd uitge-
voerd door Erik Kleijheeg, Morrison Pot, Cor Oskam, Mar-
cel Schildwacht, Jenni Vreugdenhil en Co van den Boogert 
(ringer in opleiding). 

Resultaten CES 2021
Er werden tijdens de proefvangst 5 vogels teruggevangen 
en niet één vogel van een nieuwe ring voorzien.
Tijdens de officiële CES in 2021 werden er 385 vogels gere-
gistreerd (264 vangsten en 121 terugmeldingen), 70 minder 
dan in 2020. Samen met de proef CES komen we uit op 
390 registraties in 2021 tegen 492 geregistreerde vogels in 
2020. Het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar ligt op 440 
geregistreerde vogels.
In 2021 werden er 23 soorten gevangen (in 2020 27 soor-
ten). In de afgelopen 20 jaar werden er 43 soorten in de 
Stolwijkse boezem gevangen tijdens het CES onderzoek. 

Merel: De Merels hebben in 2018 en 2019 veel te lijden 
gehad van het Usutu-virus. De populatie kelderde enorm. 
In 2019 werden er nog maar 2 vogels geregistreerd. In 2020 
zagen we al een licht herstel bij de Merel met 16 registra-
ties,  dit jaar wordt het herstel verder doorgezet met 19 
registraties.

Boomkruiper: de Boomkruiper is een soort die in aantal 
varieert van nul vangsten tot maximaal 4 vangsten per jaar. 
In 2021 vingen we maar liefst 11 keer een Boomkruiper wat 
uitzonderlijk hoog is voor de Stolwijkse boezem. 

Terugmeldingen
Hieronder enkele terugmeldingen die we in 2021 hebben 
ontvangen vanuit de Stolwijkse boezem.
Heggenmus: is ooit geringd in België. Waar en wanneer is 
ons nog niet bekend. De Belgen laten hun ringgegevens nog 
wel eens een paar jaar in een bureaula liggen voordat ze 
deze doorgeven aan de ringcentrale.
De vogel werd door ons op 17 april gevangen en gecon-
troleerd en is daarna nooit meer gezien. Is waarschijnlijk 
doorgetrokken naar zijn broedgebied.
Bosrietzanger: deze vogel is door onze ringgroep op 18-
7-2020 geringd als 1kj in het Doove Gat bij Haastrecht. 
De vogel werd op 10-7-20021 door ons in de Stolwijkse 
boezem bij Gouderak terug gevangen. Hemelsbreed een 
afstand van 7,2 km, maar waarschijnlijk heeft de vogel eerst 
nog ergens in oost-Afrika overwinterd dus aanzienlijk meer 
km in de veren zitten. Uiteindelijk bleek het de enige Bos-
rietzanger te zijn die we in 2021 in de Stolwijkse boezem 
hebben terug gevangen.



JAARVERSLAG 2021VRS NEBULARIA

vervolgKrimpenerwaard

11

De Fitis   Resultaten 2021van de CES Stolwijkse Boezem     

Goudvink man adult

Tuinfluiter: ook deze is gevangen met een Belgische ring en 
door ons gevangen op 26 juli 2021. Ook deze vogel hebben 
we nooit meer terug gezien.

Zwartkop: deze zwartkop werd op 6 juni 2018 door ons 
als > 1 kalenderjaar vrouw geringd, daarna hebben we haar 
nooit meer gezien. Tot 19 juni 2021 toen ze opeens weer in 
een mistnet hing. Tja, waar is ze de afgelopen jaren geweest? 
Misschien in de buurt, bijvoorbeeld  het noordelijke deel 
van de boezem?

Zwartkop: op 20 april 2018 werd er door ons een man na 
1 kalenderjaar geringd. Ook deze vogel hebben we daarna 
niet meer teruggezien tot dit jaar. Hij werd op 17 april, 8 
mei en 26 juni teruggevangen. 

Cetti’s Zanger: door ons als vrouw > 1 kalenderjaar op 
15-04-2018 in de Stolwijkse boezem geringd De vogel is al 
vier jaar in de boezem aanwezig en wordt jaarlijks door ons 
teruggevangen. Een standvastig oudere dame dus.

Merel: de vogel was op 8-5-2021 door ons geringd als man 
> 2 kalenderjaar en werd dood aangetroffen op 24-7-2021 
op onze ringplek. Waarschijnlijk had een boswachter de vo-
gel ergens gevonden en op onze ringplek neergelegd. n

Resultaat 2021 Proef CES Totaal 

Stolwijkse

boezem

Vangst Vangst Terug Totaal Totaal
Roodborst 0 10 2 12 12
Heggenmus 0 2 3 5 5
Winterkoning 0 21 11 32 32
Boomkruiper 1 8 2 10 11
Zanglijster 0 9 0 9 9
Merel 0 12 7 19 19
Grote b. specht 0 3 0 3 3
Gr. vliegenvanger 0 3 0 3 3
Spotvogel 0 17 5 22 22
Bosrietzanger 0 16 1 17 17
Rietzanger 0 4 3 7 7
Kleine Karekiet 0 7 2 9 9
Cetti’s zanger 1 2 9 11 12
Grasmus 0 7 1 8 8
Tuinfluiter 0 12 11 23 23
Zwartkop 0 47 25 72 72
Fitis 0 7 6 13 13
Tjiftjaf 3 42 25 67 70
Staartmees 0 1 0 1 1
Pimpelmees 0 4 1 5 5
Koolmees 0 15 4 19 19
Putter 0 2 0 2 2
Vink 0 11 2 13 13
Totaal 5 264 121 385 390
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Blauwborst met 3 broedpaar aanwezig Kleine Karekiet met oude breuk in bovensnavel

Ringonderzoek Doove Gat 2021
Voor het tiende opeenvolgende jaar werd het ringonder-
zoek in het Doove Gat uitgevoerd. Sinds 2012 worden jaar-
lijks van juli tot in het najaar regelmatig vogels gevangen, 
geringd en weer losgelaten, met de grootste inspanning ge-
durende 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. 

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 ge-
ringd, 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 nacht-
vangsten 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 be-
stond 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 Boeren-
zwaluwen in het schemerdonker. 

Er werden in 2021 weinig bijzondere soorten gevangen. 
Soorten als Grote Karekiet en Waterrietzanger ontbraken 
dit jaar. Opvallend is ook dat ondanks een aantal avond-
vangsten, dit jaar geen Gele Kwikstaarten werden gevan-
gen. 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 

10 jaar ringonderzoek Doove Gat achter Haastrecht
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Groot enthousiastme om weer te beginnen met het ringonderzoek

Een Bosrietzanger uit het Doove Gat kon op 19-06-2021 worden 

afgelezen in Waddinxveen via meerdere foto’s van Rick van der 

Weijde!

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 gevan-
gen. 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 stru-
weel houden. Iets lagere aantallen van Tjiftjaf en Winterko-
ning 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. 

toen al volwassen en hebben dus al zeker zes retourvluch-
ten 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 bui-
ten het Doove Gat geringd waren. Hiervan droeg er één 
een buitenlandse ring, namelijk een Kleine Karekiet met een 
Belgische ring. De vogel 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 Haarzui-
lens geringd (VRS De Haar) en een Rietgors die we in begin 
oktober vingen was in juni geringd in de Amsterdamse Wa-
terleidingduinen (tabel 4).
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 ge-
beurt 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 teruggevangen 
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 Riet-
zangers 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 spectacu-
laire melding dit jaar kwam van relatief dichtbij. Een geringde 
Bosrietzanger werd op 19 juni gefotografeerd bij Waddinx-
veen 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. In de rubriek terugvang-
sten op pag. 35 kunt u de meldingen vinden.

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 ring-
vangsten 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 ja-
ren 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. 

Terugmeldingen
In totaal hadden we 17 vangsten (15 individuen) van vo-
gels die in eerdere jaren geringd waren. De meeste waren 
Kleine Karekieten, maar er waren ook terugvangsten van 
Blauwborst, Bosrietzanger, Pimpelmees, Rietgors en Riet-
zanger van vóór 2021 De oudste terugmeldingen betroffen 
twee Kleine Karekieten uit 2016. Deze beide vogels waren 
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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. 

Terugblik op 10 jaar ringonderzoek
Het ringwerk in het Doove Gat startte in 2012 en dat be-
tekent 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 herin-
richting 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 wer-
den. Het doel van het ringonderzoek was dan ook om vast 
te stellen welke invloed deze ontwikkelingen zouden heb-
ben 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 terugmel-
dingen – hoe dit kleine moerasgebied een schakel is in de 
West-Europese ‘flyway’ van rietvogels (figuur 7). Ringon-
derzoek 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 onder-
scheiden van lokale broedvogels. 

Op basis van de dagelijkse aantallen vogels per ringvangst 
kunnen wel de doortrekpatronen inzichtelijk gemaakt wor-
den. 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, 
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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.

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.
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 Riet-
zanger 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 door-
trek 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 pie-
ken begin september met dikwijls vijf tot tien vogels per 
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Aantal vangsten van onvolgroeide vogels per week (blauw) en het aantal buitenlandse terugmeldingen (rood) van Kleine Karekiet (links) en 

Rietzanger (rechts) per week.

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 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 augus-
tus 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 sep-
tember. 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 au-
gustus nog jongen uitvliegen.

Onderzoeksvraag 3
Moeten lokale juveniele vogels in hun geboortegebied voor 

voedsel concurreren met doortrekkende soortgenoten?

Zoals hierboven beschreven, kunnen we alleen van onvol-
groeide jonge vogels met grote zekerheid zeggen dat het 
om lokale juveniele vogels gaat. De vraag is of er op het mo-
ment 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 van-
gen. Daarom hebben we voor het beantwoorden van deze 
vraag gekeken naar buitenlandse terugmeldingen van vogels 

die we in het Doove Gat hebben geringd. Op het moment 
dat deze vogels in het buitenland gevangen worden (meest-
al België of Frankrijk, zie pag.13 rechts), 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. 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 Ka-
rekieten, 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 ver-
gelijken met de vangsten van onvolgroede vogels, dan zien 
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Bob Oskam met handhei op de vernieuwde brug in Doove Gat

Verdeling van het aantal dagen tussen ringvangst en terugvangst in het Doove Gat voor Kleine Karekiet (links) en Rietzanger (rechts) als 

indicatie voor verblijftijd. 

we duidelijk dat er overlap is tussen het uitvliegen en door-
trekken. 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 aanwijzin-
gen 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 doortrek-
kende zangvogels in het Doove Gat hebben we het aan-
tal 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 te-
rugvangsten binnen de eerste vijf dagen na de ringvangst 
plaatsvinden. Terugvangsten met meer dan twee weken tus-
sentijd 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 ver-
blijven 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 doortrek-
kende rietvogels vrij kort in het gebied verblijven om op te 
vetten, zodat ze hun reis kunnen voortzetten.

Broedvogelinventarisatie
In dit beknopte verslag mist u een aantal zaken, zoals de 
jaarlijkse broedvogelinventarisatie (BMP) en een overzicht 
van bijzondere waarnemingen van afgelopen jaar in het ge-
bied. Daarnaast zijn er een aantal tabellen uitgehaald die 
een overzicht geven van de vangsten per soort. Als u het 
volledige rapport wilt lezen kan dat natuurlijk.  Het is te 
vinden op onze website www.nebularia.nl n
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Erik Kleyheeg laat aan jong publiek een geringde Torenvalk zien

4 met kleurringen geringde pullen Torenvalk in de nestkast

Beauties zijn het nog niet...

In 2020 is de torenvalkenwerkgroep van de Natuur- en vo-
gelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK) actief geworden 
met het in kaart brengen en volgen van de torenvalken in 
de Krimpenerwaard. 2020 was een aanloopjaar. Er is toen 
een projectplan opgesteld en er zijn financiën gevonden 
om diverse materialen aan te schaffen.  Er werd een aantal 
actieve vogelaars bij elkaar gevonden die door middel van 
camera’s op telescopische stokken de nestkasten gingen in-
specteren en, indien de nestkast bezet was, het broedsel 
volgde. 

in veel gebieden in en rond het Groene Hart, maar in de 
Krimpenerwaard kwamen zij nog niet.  Na diverse mails en 
telefoongesprekken zag VRS de Haar er ook de voordelen 
van in dat VRS Nebularia samen met de vrijwilligers van 
de NVWK zich aansloten in het project Torenvalk in het 
Groene Hart.

In mei kregen we een paar honderd kleurringen toege-
stuurd. De kosten van de ringen werden door de NVWK 
keurig aan ons vergoed. De kleurringen zijn mintgroen en 
hebben een zwarte inscriptie van twee letters en één cijfer. 
Van VRS de Haar kregen we instructies en tips om de rin-
gen goed om te leggen. De kleurringen moesten om de lin-
ker poot, de metalen ring om de rechter poot (even wen-
nen als Nebulariaan, wij leggen de metalen ringen altijd links 
aan). De kunststof ringen overlappen en worden met een 
tang uit elkaar gebogen om over de poot van de torenvalk 
te schuiven. Daar de ringen erg stroef zijn , kregen we de tip 
mee om de ringen eerst voor te weken in warm water. Dus 
in plaats van een thermoskan koffie, gingen we nu op pad 
met een thermoskan warm water.
Het gebruik van de kleurringen was voor iedereen toch 
wel even wennen. Helaas sneuvelde er nog wel eens een 

Enkele ringers van VRS Nebularia in de Krimpenerwaard, 
ringde ook uilen en roofvogels bij enkele nestkasthouders. 
Het was daarom ook logisch dat de roofvogelwerkgroep de 
ringers van VRS Nebularia benaderde met de vraag of we 
ook nog torenvalken wilden ringen waar we in het verleden 
niet bij betrokken waren. In 2020 hebben we mede door 
de samenwerking met de torenvalkenwerkgroep al meer 
torenvalken geringd dan de jaren ervoor.

De grote wens van de torenvalkenwerkgroep was om de 
torenvalken ook te ringen met kleurringen. Immers de kans 
op terugmeldingen zonder de vogel in de hand te nemen, is 
dan aanzienlijk groter en kan er meer gezegd worden over 
de overleving en verspreiding van de vogels. Maar om kleur-
ringen te gebruiken moet je wel eerst toestemming krij-
gen van het Vogeltrekstation.  Dus hebben we Henk van de 
Jeugd benaderd met de vraag of we kleurringen mochten 
gebruiken voor de torenvalken. Henk wilde niet een heel 
nieuw kleurringproject opstarten naast de al aanwezige 
projecten en verwees ons daarom  door naar VRS de Haar.

VRS de Haar heeft een kleurringproject voor Torenvalken 
dat tot doel heeft de populatie torenvalken in het Groene 
Hart te monitoren en de Krimpenerwaard blijkt ook in het 
Groene Hart te liggen! De ringers van VRS de Haar komen 
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Goed afleesbare kleurringen

Reproduceren … lastig !
Ik bekeek zojuist de determinatiegids die Aad ons via 
Whatsapp toestuurde en realiseerde me weer eens hoe 
moeilijk het is om een vogel te beschrijven als je je ogen 
dicht doet. Jaren geleden keek ik eens naar een vogelex-
cursie op tv, die georganiseerd was door Nico de Haan. 
De deelnemers maakten kennis met de scholekster en 
Nico vertelde enthousiast allerlei wetenswaardigheden 
over deze vogelsoort. Wat een mooie kleuren en wat 
een prachtige contrasten vielen er waar te nemen. De 
deelnemers waren op het eind van de excursie allemaal 
scholeksterexpert en keken met geheel andere ogen 
naar deze toch vrij algemene vogel van de dijktaluds 
en kwelders langs de Friese kust. Nadat de deelnemers 
weer terug over de dijk op het parkeerterrein waren 
aangekomen, kregen ze van Nico een doos kleurpotlo-
den en een schetsboek. Nu met het verzoek de daarnet 
waargenomen scholeksters te tekenen. Het resultaat laat 
zich raden: De nieuwe experts die toch geruime tijd naar 
de vogels hadden gekeken, wisten noch de vorm, nog 
de contrasten juist weer te geven. De moraal van het 
verhaal: Wanneer we kijken, kijken we blijkbaar maar half. 

ring doordat ze zo stroef waren en niet lang genoeg in het 
warme water hadden gelegen. 
In de Krimpenerwaard hangen zo’n 90 torenvalkenkasten. In 
2021 heeft de torenvalkwerkgroep 71 nestkasten bezocht 
waarbij er in 26 nestkasten een broedpoging werd gedaan.  
Bij 19 nestkasten hebben we 70 nestjongen geringd.
Van de 70 geringde vogels hebben we het afgelopen jaar 
van drie vogels een terugmelding ontvangen. 
Bij  terugmeldingen  op pagina 32 van dit jaarverslag kunt u 
daarover lezen. n

Even voor mezelf sprekend, ik weet niet waar het rood 
van de roodborst allemaal zit, tenzij ik me dwing om dat 
detail eens goed in me op te nemen. Ik herken de rood-
borst uit duizenden, maar eigenlijk ken ik het beest dus 
niet. Anders is dat met de grote vogeltekenaars, zoals John 
James Audubon; na langdurige observaties wist deze teke-
naar de vogels van Noord-Amerika tot in detail op papier 
te zetten. Wat dichter bij huis ben ik onder de indruk van 
de tekeningen van Siegfried Woldhek en ik denk dat hij 
geen bezwaar heeft dat ik de bijgevoegde foto in het blad 
Nebularia op laat nemen. Als je zo naar vogels kijkt, (her)
ken je ze echt door en door. (Co van den Boogert) n
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Bomendag 2021 o.a. met 3 generaties Vuyk

De inhoud van het muizennest in de wand van de ringhut

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

Stolwijkse boezem
Het Zuid-Hollands Landschap heeft in de wintermaanden 
veel braam weggemaaid. Zelf hebben we rond de mistnet-
opstellingen veel bramen weggesnoeid en uitgetrokken. 

Vinkenbaan
Het meeste onderhoud vindt plaats op de vinkenbaan. Elk 
jaar worden in februari, samen met Alex de Visser van SBB 
enkele bomen in het bos op de Kop van Schouwen wegge-
zaagd om vervolgens te dienen als hout rond de druip. Het 
is altijd weer een hele klus om de afgezaagde bomen 180 
meter door het duin naar de vinkenbaan te slepen. 

boswerkers ook op de vinkenbaan begonnen met snoeien 
terwijl onze netten nog uit stonden en we volop in be-
drijf waren.  In diverse talen en handgebaren (ze spraken 
alle oost Europese talen, maar geen Nederlands) hebben 
we de boswerkers ervan weten te overtuigen dat wij de 
Amerikaanse vogelkersen na het vangseizoen zelf zouden 
terugsnoeien en dat zij zich mochten focussen op andere 
delen van het bos.

Doove Gat Haastrecht
Aan het begin van het seizoen (eind juni) worden er plan-
ken in het (water)riet aangebracht. Aan het einde van het 
seizoen worden de planken weer uit het riet gehaald en 
opgeborgen in de opslag. 
Tijdens het ringonderzoek moeten we van de ene riet-
strook naar een ander moerasperceel een sloot oversteken 
om naar de netten toe te kunnen. We hebben in het Doove 
Gat veel te maken met water en wateroverlast. Meerdere 
mensen kunnen daar uit ervaring over meepraten. De brug 
over het water hebben we daar al jaren liggen. We heb-
ben de palen voor de brug geslagen met een waadpak aan 
waarbij het water één centimeter onder het pak bleef staan 
terwijl we met onze voeten in 75 cm bagger stonden. Een 
uitdaging was het, maar wel een leuke.  Omdat de palen niet 
meer te vertrouwen waren hebben we besloten daar iets 
aan te doen en nieuwe te slaan. De vier stevige kastanjepa-
len werden gedoneerd door het Zuid-Hollands Landschap. 
Ik had een goede hulp kunnen regelen en de palen slaan 
was nu wel makkelijker vanaf het oude brughoofd. De brug 
moest het alleen nog even volhouden. Twee mensen met 
een flinke handhei.  De klus werd in een middag geklaard. 
Aan het eind van het seizoen zijn we erachter gekomen dat 
er een aanpassing moet komen. De planken vanaf beide oe-
vers staan onder een flauwe hoek en bij regenachtig weer 
of gewoon ochtenddauw zijn beide delen spek glad. Een 
van de laatste vangdagen gleed ik uit en kwam in het water 
en met mijn borst half op de brug. De vogels in de bewaar-
zakjes kon ik veilig boven water houden. Zeiknat en met 
twee zere ribben kon ik verschoond worden en de ringses-
sie afmaken. Volgende seizoen komt er gaas op. n

De officiële NL-Doet werd ook in 2021 vanwege corona 
afgelast. Toch hebben we op 13 maart met acht personen 
enkele onderhoudswerkzaamheden verricht. Het betrof 
vooral werkzaamheden (snoeien) die niet langer uitgesteld 
konden worden (broedseizoen). Ook werden er enkele pa-
len van het raster vernieuwd en enkele gaten in takkenrillen 
opgevuld met gesnoeide duindoorns. 
De noordwand van de ringhut was dusdanig rot, dat deze 
vervangen moest worden.
Nog voor het ringseizoen begon, werden er nieuwe zonne-
panelen op het dak geplaatst. Voorafgaande het vangseizoen 
werd de vinkenbaan gemaaid en het maaisel afgevoerd. Bei-
de hutten werden aan de buitenzijde geteerd. 
In 2020 was er in de duinen en het bos  Amerikaanse Vo-
gelkers bestreden. De struiken waren op 1 meter boven 
de grond afgezaagd en gedurende het groeiseizoen weer 
uitgelopen. In oktober-november 2021 zouden de boswer-
kers de nieuwe twijgen er weer af komen zagen om zo de 
struiken uit te putten.  Op een gegeven moment waren de 
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Ja, het werd écht tijd voor renovatie!

Samenwerken beperkt zich niet alleen tijdens het ringen...

De vinkenbaan was even bouwterrein

Na afloop weer 

een waterdichte 

en hufterproof 

ringhut!

Renovatie noordwand Vinkershut
De laatste jaren bleek keer op keer dat de noordwand van 
de ringershut in een slechte staat verkeerde. Er werd regel-
matig klein herstelwerk uitgevoerd maar in 2020 bleek het 
totaal vernieuwen toch noodzakelijk.
Naast het kozijn en de rabatdelen waren ook de staanders 
door houtrot aangetast.

In een eerder stadium was het meeste materieel al aange-
voerd waardoor er snel gestart kon worden met de bouw. 
Het was prima bouw-weer, bewolkt, droog bij 19 graden 
met een enkele teek.
Op donderdagavond 10 juni arriveerde Aad en trof de 
eerste voorbereidingen. Vrijdagmorgen voegde Cor zich 
erbij en het bouwduo was compleet. Eerst werd de wand 
ontdaan van alle rabatdelen en aan de raamkant ook de 
dragende 2 x 3 balken. Een muizennest met veel plastic 
sliertjes bevond zich in de rechteronderhoek van de wand. 
De nieuw gemaakte hardhouten kozijnen werden in positie 
gemonteerd. Hierna werd het balkwerk aangevuld zodat de 
hut weer ondersteund werd. Er werd veel gemeten en ge-
rekend om het materiaal efficiënt te gebruiken.

maaltijd met een lekker koud biertje.
Op zaterdag voegde Co zich erbij en ging het bouwtrio ver-
der met het verwijderen van de verrotte balken rond het 
luik gevolgd door het weer opbouwen van het geraamte 
inclusief het reconstrueren van de uitsparing waar de luik-
planken in gaan. Tegelijkertijd werden de eerste Zweedse 
rabatdelen aangebracht, de opbouw was nu echt zichtbaar! 
Het afwerken kost traditie getrouw veel tijd en we eindig-
den de dag met een heerlijke zak friet met snack en een 
mooie blonde in het glas.

Dankzij de beschikbaarheid van een aggregaat kon er elek-
trisch gereedschap gebruikt worden, ons 230 volt systeem 
was hiertoe niet toereikend. We eindigden de dag met het 
afvoeren van het sloophout en nuttigden een voedzame 

Vanwege de schaalgrootte van de klus besloten we de zon-
dag erbij te pakken. Ook Co deed weer mee. De buiten-
wand werd afgewerkt waarna de 3 luiken op maat gezaagd 
en gemonteerd werden.
Als laatste werd de regengoot terug geplaatst en aangeslo-
ten op de vaten.
Alle spullen werden opgeruimd en de baan wachtte op de 
volgende grote klus die er al snel aan kwam: de nieuwe 
zonnepanelen!
Tijdens het monteren van de nieuwe zonnepanelen begin 
juli door Frits en Wim (zie artikel blz. 21) kwamen zowel 
Cor als Aad een dagje helpen. Zij namen tevens de afbouw 
fase van de noordwand-renovatie voor hun rekening en 
uiteindelijk was de hut weer vangklaar voor het nieuwe sei-
zoen! Op naar de volgende klus, aja jippie jippie jee, er is 
altijd wat te doen op de vinkenbaan… n
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Het frame opbouwen kost veel meet en rekenwerk

3 nieuwe panelen liggen stormvast op het dak

Nieuwe zonnepanelen
De afgelopen jaren waren ze al vaker ter sprake gekomen: 
nieuwe panelen om de oude (krijgertjes) te vervangen. De 
oude panelen waren al bijna 25 jaar oud waardoor de pro-
ductiviteit van de panelen behoorlijk minder was geworden. 
Daarbij is de opbrengst van nieuwe zonnepanelen de laat-
ste jaren enorm gestegen, waardoor wij waarschijnlijk veel 
profijt zouden hebben van een upgrade. 
Ter vergelijking: de oude panelen leverden (in nieuwstaat) 
105Wattpiek, dus na bijna 25 jaar waarschijnlijk net iets 
meer dan 80W per stuk. Vier oude panelen leveren dan 
samen circa 320W. De nieuwe panelen hebben een piek-
vermogen van elk 320W, dus één nieuw paneel levert net 
zoveel vermogen als alle oude bij elkaar. In de oude situatie 
hadden wij geen probleem tot half/eind september, maar 
het probleem zit in de opbrengst als de dagen korter wor-
den en de zon lager aan de hemel staat. (Iedereen die thuis 
panelen heeft liggen en de opbrengst een beetje in de gaten 
houdt ziet dat ook). 
Op verzoek van Marcel en Cor ben ik de vorige winter 
gaan rekenen en de conclusie was dat we met twee nieuwe 
panelen tegen de grens zouden zitten van de balans op-
brengst/verbruik aan het einde van het seizoen. Met drie 
panelen zouden we het (ruim) moeten kunnen redden. Al 
blijft alles afhankelijk van de hoeveelheid zon….. Besloten 
werd om alles in gang te zetten, waarna het uitzoeken, defi-
nitieve berekenen en het tekenen van de nieuwe installatie 
kon beginnen.
Maandag 28 juni 2021 moest het gebeuren: eerst de 2e 
vaccinatie halen en dan snel door naar Zeeland met een 
volle auto. ’s Middags was Wim al meteen van de partij om 
te helpen met uitladen en het voorbereiden voor de wisse-
ling. Aan het einde van de klusdag waren de oude panelen 
zelfs al verwijderd! Dinsdag was Wim al weer vroeg aan-
wezig en meldde Aad zich ook om te assisteren met deze 
spannende klus. De hele dag werd er hard gewerkt aan het 

nieuwe frame waarop de zonnepanelen zouden moeten 
komen. Alles moest precies pas liggen en aangezien de drie 
nieuwe met één oud paneel maar net zouden passen op 
het dak, bleek een oud spreekwoord maar weer al te waar: 
‘met passen en meten wordt de meeste tijd versleten’.
s’-Avonds konden we de panelen allemaal op het dak plaat-
sen en tevreden constateren dat het nog paste ook. 
De woensdag en de donderdag waren vervolgens nodig om 
de nieuwe installatie binnen op te bouwen. Op woensdag 
was Aad en later ook Cor (die zou blijven) van de partij: die 
gingen driftig verder met de laatste dingetjes van de noord-
wand (wat er best wel wat waren als je het mij vraagt…) 
en bij tijd en wijle mij  een helpende hand toestaken en ook 
mij soms een hart onder de riem staken. 
Helaas zat het weer niet echt mee: het was koud, guur en 
af en toe ook wat nattig. Niet echt het weer wat je begin 
juli verwacht. Voordeel van het weer was wel dat we met-
een zouden kunnen zien hoe het systeem bij somber weer 
zou presteren. Nadat alles aangesloten was konden we 
voorzichtig proefdraaien met de nieuwe installatie: met het 
grauwe sombere zomerweer dat we toen hadden kreeg 
de accu al een laadstroom van 10Amp aangeboden van de 
panelen. Dat haalden de oude panelen alleen onder ideale 
omstandigheden (!) dus de verwachtingen waren hoog ge-
spannen. 
Gebleken is dat naar het einde van het seizoen het toch 
nog wel spannend kan worden. Zeker bij langere perioden 
met somber weer (eind oktober, begin november) is het 
zaak om de aanwezige stroom alleen nog voor de essen-
tiële processen te gebruiken: geluid en licht. Als dat wordt 
aangehouden dan lijkt het erop dat we de komende jaren 
redelijk in balans zijn tot aan het einde van het seizoen qua 
opbrengst en verbruik. Komend jaar hoop ik nog één oud 
paneel tegen de zuidwand van de bunkershut te plaatsen 
zodat de stroom voor de bunkershut hopelijk ter plaatse 
opgewekt kan worden. n
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Opbouw van de vinkenbaan 16 juli 2021

Geen dag gaat er voorbij zonder pimpelmezen...

Start van het ringseizoen
Op vrijdag 15 juli zijn we gestart met de opbouw van het 
ringstation. Gerrie en Cor waren een dag eerder naar Wes-
tenschouwen gekomen. Als pensionado kijk je niet op een 
dag. Er waren al een aantal klussen achter de rug, name-
lijk de renovatie van de vinkershut en het monteren van 
de nieuwe zonnepanelen. Tijdens die klussen was er ook al 
wat aandacht aan het terrein gegeven. Maar goed, vrijdag 
15 juli werd er overdag gemaaid en gesnoeid om zoveel 
mogelijk de tekenoverlast te minimaliseren. De vinkershut 
werd leeggehaald met alle meuk die er opgestapeld stond 
en buiten uitgestald. Alle luiken eraf en de boel eens flink 
luchten. Een deel van de mistnetstokken werden al op hun 
plaats gebracht en meer van dit soort voorwerk voor de 
zaterdag. Verder rustig aan, genieten van de omgeving, dag-
dromen wat het seizoen ons zou kunnen gaan brengen en 
op tijd een bakkie koffie en later een borrel. In de avond 
een wandeling langs het strand en terug langs de Nacht-
zwaluw. Kortom welkom op Schouwen.

Zaterdag 16 juli kwamen de hulptroepen om er een flinke 
draai aan te geven. Met Wim, Marcel, Bert, Co, Hennie en 
bovengenoemd duo moest de klus in een dag te klaren zijn. 
Het werk verliep vlot en zonder veel hindernissen. In drie 
verschillende groepjes werd flink doorgewerkt. Op zijn tijd 
een  koffie, een krentenbol en sterke verhalen. We hadden 
alle ingrediënten mee om lekker door te werken en aan het 
eind van de dag waren we operationeel. Wat restte was 
nog een beetje fine-tuning in de loop van de dagen, wat je 
altijd wel hebt. De vakantieweken waren reeds bedeeld en 
vanaf 30 augustus gingen we via het vaste rooster draaien. 
Het seizoen werd op 13 november afgesloten. Ook het 
afbreken en winterklaar maken van het ringstation werd in 
nagenoeg een dag geklaard. Op dinsdag 12 oktober 2021 

konden we rond de middag de 200.000ste vogel ringen op 
Westenschouwen. Maar ja als het moet dan zijn er altijd te-
genkrachten. Het  was troosteloos weer met  wind en een 
vette miezer. We wisten dat we maar 20 vogeltjes moesten 
vangen om op het gedenkwaardige aantal uit te komen. Een 
eerste ronde met drie vogels gaf aan dat het waarschijn-
lijk een taaie ochtend zou gaan worden. Maar uiteindelijk 
bracht een golfje Koperwieken de uitkomst en kon één van 
de Koperwieken als 200.000ste de boeken in. In de zomer 
van 1961 zijn we gestart met ringen op de Kop van Schou-
wen en ook met alle vangsten vast te leggen. In het eerste 
logboek, een schoolschrift, stond de vangst over de gehele 
dag vermeld. Het ging om één groenvink (Groenling).
Je moet tenslotte ergens beginnen.
De vangsten in 2021 waren wat aantallen betreft goed te 
vergelijken met die in 2020. In 2020 werden er 5870 vogels 
geringd. Er werden 59 verschillende soorten vogels gevan-
gen. Afgelopen jaar was het totaal 6112 vogels en het aan-
tal soorten 65. Er waren wel wat opvallende verschillen. Er 
werden nagenoeg geen goudhanen gevangen. Ze waren er 
gewoon niet. Aan het eind van het seizoen stond de teller 
op 64 vogels. Dat is extreem weinig. In de voorgaande drie 
opeenvolgende jaren waren dat respectievelijk 1933, 1778 
en 971 exemplaren. In het invasiejaar 2015 was dat zelfs 
2345. De meest voor de hand liggende verklaring voor het 
lage aantal  zou een slecht broedseizoen kunnen zijn, maar 
dat is vooralsnog niet geheel duidelijk.

Pimpelmees
Pimpelmezen waren er afgelopen najaar! De stoere bijter-

Ringstation Westenschouwen
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Huiszwalwen vangen met het hijsnet bleek een groot succes

De ringers zijn alert, er kan altijd een roofvogel aankomen...

tjes kwamen regelmatig met mooie golvende groepen van 
wel meer dan honderd exemplaren voorbij gevlogen. Niet 
de meest gewaardeerde en aaibare vogels om uit het net 
te halen. Ondanks dat het trauma van enkele medewerkers 
al meer dan 12 jaar achter ons ligt is er de terughoudend-
heid om ze te vangen. Maar met een redelijke bezetting en 
gedoseerd geluid is het goed te doen en kun je ook nog 
eens mooie terugmeldingen verwachten. Zo ook afgelopen 
najaar. Er waren zeer leuke ‘vreemde’ terugmeldingen in de 
groepen pimpels te vinden. Ze kwamen uit het binnen -en 
buitenland. Ook de door ons geringde vogels kwamen uit 
diverse uithoeken van het land terug.   In totaal werden er 
1364 geringd. In 2008 tijdens de grote invasie werden 2150 
Pimpelmezen geringd.

Huiszwaluw
Eind augustus en begin september waren er weer grote 

groepen huiszwaluwen boven het duin. Uit de ervaringen 
van voorgaande jaren, opgedaan door Erik en Jonne Kley-
heeg, zijn de Huiszwaluwen relatief gemakkelijk te vangen. 
Het gaat dan eigenlijk alleen om jonge vogels. Bij rustig weer 
met weinig wind kunnen de mistnetten verhoogd worden 
in het duin. Zo konden er op 23 augustus 67 Huiszwaluwen 
gevangen worden. Op 3 september toen er weer een forse 
groep Huiszwaluwen aan het foerageren was boven het 
ringstation werd het geluid bij hijsnet in de ring afgespeeld. 
Dat had als resultaat dat er 85 Huiszwaluwen geringd kon-
den worden. Opmerkelijk was dat er geen  terugvangst was 
van geringde vogels. Waarschijnlijk waren de groepen zwa-
luwen van augustus al door naar het zuiden of gewoon te 
slim om zich nog een keer te laten vangen.

Merel 
De Merel deed het dit jaar goed. Buiten het weer om zijn 
de omstandigheden ieder jaar nagenoeg hetzelfde voor de 
vangsten. In alles is duidelijk dat de Merel hier in Nederland 
de piek van sterfte door het usutuvirus achter zich heeft lig-
gen. Tuintellingen wijzen dit ook duidelijk uit. Misschien is het 
goed om dit nog even op te halen. Het usutuvirus wordt 
overgedragen door muggen en komt uit Afrika. De over-
dracht door trekvogels uit Afrika naar NW Europa is dan 
een voor de hand liggende factor. In Duitsland stierven in 
2012 300.000 Merels en was er in een aantal steden bijna 
geen Merel meer te zien. Vanaf 2017 werd het virus in Ne-
derland vastgesteld. Van eind juli 2018 kwamen er dan ook 
steeds meer meldingen van zieke, verzwakte en dode vo-
gels binnen. (bron SOVON)  Er zijn voor zo ver we weten 
geen duidelijke cijfers over sterfte van Merels in de Scandi-
navische en Oost-Europese landen.

‘Geen’ bijzondere vangsten
Het was een zeer karige bedoeling met de krenten! Er 
werden vier Draaihalzen gevangen en een handvol Bladko-
ningen en drie Siberische Tjitjaffen. Dan is het eigenlijk wel 
benoemd. Het ene jaar is het andere niet en dan kan het in 
2022 alleen maar weer meevallen. n
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Damhert op de foto met de wildcamera: die hoort hier niet!

Waarnemingen 2021
Onze belangrijkste bezigheid op de vinkenbaan van Wes-
tenschouwen is het vangen en ringen van vogels. Tussen het 
ringen door, hebben we soms even de tijd om ons bezig te 
houden met andere zaken zoals het kijken naar de vogeltrek 
of andere natuurbelevingen. Hieronder volgt een kleine op-
somming van waarnemingen.

Voorseizoen

Ons ringseizoen start ongeveer half juli en eindigt half no-
vember. Voorafgaande en na het vangseizoen zijn er soms 
enkele onderhoudsdagen waarbij één of meerdere perso-
nen op de vinkenbaan aanwezig zijn. 
In maart werden de eerste boomkikkers en nachtegalen 
opgemerkt. Omdat de boomkikkers met regelmaat in de 
waterpomp zaten, werden de openingen van de pomp in 
de avonduren en bij afwezigheid van de vrijwilligers afgeslo-
ten want we zouden het niet al te hygiënisch vinden als er 
in de loop van het jaar kikkervisjes in het theewater rond 
zouden zwemmen.
Eind april en begin mei werd er een paartje Tapuit bij de 
daarvoor ingegraven nestkast waargenomen. Het vrouwtje 
bezocht diverse keren de binnenkant van de kast, maar uit-
eindelijk zijn ze samen verder getrokken en niet tot broeden 
gekomen. Verder werden er in mei zingende Nachtegalen 
op de vinkenbaan gehoord (tot vier exemplaren) Boom-
leeuweriken en Boompiepers ten noorden van de baan en 
diverse Kneuen in het struweel rond de vinkenbaan. Paar-
tjes Roodborsttapuiten waren actief in de zeereep. Eind 
mei en begin juni werden de Nachtzwaluwen weer in de 
vallei achter de vinkenbaan opgemerkt en vlogen er ook 
regelmatig baltsende Houtsnippen rond. 30 mei werd een 
roepende Bijeneter gehoord, helaas niet gezien. Opvallend 
waren de aantallen konijnen dat rond de vinkenbaan aan-
wezig was, aanzienlijk meer dan voorgaande jaren (waarvan 
veel jonge dieren). Uiteindelijk vielen er in de loop van het 
seizoen slachtoffers onder de (jonge) konijnen door loslo-
pende/verwilderde katten.

Juli

Op 16-17 juli werd de vinkenbaan opgebouwd. Met regel-
maat werden er een aantal Raven gezien en gehoord. Er 
werd in juli weinig zichtbare trek waargenomen met uit-
zondering van Zwaluwen. In de laatste week van juli werd 
er ook extra op de vlinders gelet. Het aantal vlinders bleef 
achter t.o.v. 2020. De damherten waren in kleine aantallen 
aanwezig rond de vinkenbaan. Door middel van wildval-
camara’s konden we vaststellen dat er één vrouwelijk dier 

met kalf aanwezig was, en dat er verder nog een stuk of 
8-9 (vooral jonge) mannelijke exemplaren rondliepen. De 
activiteiten van ons op de vinkenbaan gaf voor hun waar-
schijnlijk aanleiding om wat meer afstand te houden.  In de 
avonduren werden met regelmaat gewone dwergvleermuis 
en laatvlieger waargenomen.

Augustus

Eind juli en begin augustus is de tijd van de Kneu. Kleine 
groepjes vliegen s ’morgens naar het zuiden, en s ’avonds 
naar het noorden om ergens te gaan slapen. De aantallen 
uit het verre verleden halen we nog lang niet, maar het lijkt 
er wel op dat de laatste jaren de aantallen heel voorzich-
tig toenemen. Niet op de vinkenbaan, maar wel aan het 
strand, was in augustus zeer regelmatig zeevonk te zien. Met 
de nachtzichtcamera (en wildvalcamera’s) werd ’s avonds 
het duin afgespeurd en de damherten geteld. Er werden er 
tientallen gezien tussen de twee strandovergangen in. Er lie-
pen regelmatig 2-3 reeën in de zeereep. Tevens werden er 
verwilderde katten waargenomen (ook op de wildvalcame-
ra’s). Rond de slaaphut liep elke avond een egel en er werd 
ook een keer een wezel waargenomen. In augustus kwam 
de vogeltrek rustig op gang. Af en toe wat Boompiepers, 
Gele Kwikstaarten, Zwaluwen en af en toe een Witgatje, 
Groenpootruiters of Regenwulpen. 

September

Vooral eind augustus en begin september was de trek mini-
maal. De zwaluwen trokken redelijk over of foerageerden in 
de omgeving van de vinkenbaan.  Gele Kwikstaarten werden 
met goede weersomstandigheden met regelmaat gezien of 
gehoord. De eerste Paapjes en Bonte Vliegenvangers wer-
den opgemerkt. Op 8 september werden de eerste Grote 
Gele Kwikstaarten waargenomen en gevangen. Bij regen-
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Altijd een dankbare vangst: een mooie man Geelgors

Ook een Gaai kan op een houtje bijten...

Juveniele Roodborsttapuit buikt uit op de vinger van een baardman

achtig weer werden de boomkikkers actief en konden we 
er 8-10 rond de vinkenbaan horen roepen.  Vanaf half sep-
tember kwam de Graspieper trek op gang.  Dagelijks vlogen 
kleinere aantallen over de vinkenbaan. Op 14 september 
werden er een rups waargenomen van een Wolfsmelkpijl-
staart en een Ligusterpijlstaart. In september werden ook 
Appelvink, Slechtvalk, Kleine Zilverreiger, Grote Zilverreiger, 
Grote Lijster, Havik, Sijs en de eerste Kepen waargenomen. 
Vanaf half september zien we honderden Gaaien overvlie-
gen. In groepjes van enkele tot 75 exemplaren ‘roeiden’ ze 
zichtzelf naar het zuiden, soms terug kerend en even later 
met een nieuwe poging.

Oktober

Oktober begin goed. Op 1 oktober zagen we een Alpen-
gierzwaluw langs vliegen. Er vliegen begin oktober groepjes 

Lepelaars naar het zuiden en we zien de eerste Smelle-
ken. De vinken nemen in aantal toe en het aantal zwaluwen 
neemt af. De piek van de trek van de Grote Gele Kwikstaart 
ligt in de eerste week van oktober met dagaantallen rond 
de 30-40 overtrekkende exemplaren. Geleidelijk komt de 
trek van de Lijsterachtige op gang. De aantallen variëren 
van 100 tot 10.000 op een dag. Vanaf half oktober neemt de 
zichtbare trek van Gaaien af en neemt de trek van (vooral 
Pimpel) mezen aanzienlijk toe. Groepjes van tientallen Pim-
pelmezen zien we over de vinkenbaan vliegen en dat re-
sulteert ook in redelijk goede vangdagen. Op 28 oktober 
schatten we dat er 12.000 Pimpelmezen zijn overgevlogen.  
Opvallend is het uitblijven van de Goudhaan…..waar zijn 
die dit jaar naar toe gegaan? Niet naar Westenschouwen in 
ieder geval.
In oktober worden verder nog Haviken, Beflijsters, op 24 
oktober 40.000 Koperwieken, Blauwe Kiekendief, en een 
Roek (!) op 29 oktober waargenomen. Maar er is geen Vis-
arend gezien dit jaar.  In oktober werd een verwilderde kat 
opgemerkt die met een jong konijn aan de haal ging.

November

Het valt ons op dat de trek soms erg mager is en dat het 
lijkt of alle soorten een beetje ‘vertraging’ hebben van een 
week of twee.  De Merels zijn er nog niet, Vinken hebben 
we nog niet echt massaal zien vliegen en waarnemingen van 
Kramsvogels zijn tot nu toe op twee handen te tellen. Maar 
ook november begint toch met een leuke waarneming.  Er 
vliegt op 1 november een jonge Zeearend meerdere keren 
relatief laag over de vinkenbaan. Helaas ontbrak het ons aan 
een gerookte makreel of een ander kadaver, dus de vogel 
is niet aan de grond gekomen en konden we hem ook niet 
vangen (wat maar goed is ook, want een vangst zou uitein-
delijk tot grote frustratie hebben geleid, want de benodigde 
ringmaat voor Zeearend hebben we niet in onze ringvoor-
raad zitten). Vanaf het eind van de eerste week november 
komen eindelijk de eerste groepen Kramsvogels.  Op som-
mige dagen waren de Spreeuwen massaal op trek met een 
topdag op 11 november toen er > 10.000 in één langge-
rekte groep over kwam vliegen. Met regelmaat werd er één 
tot maximaal drie Raven opgemerkt. n
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Ook in 2021 plaatsten medewerkers van Naruralis weer een 

insectenval op vinkenbaan in het kader van het DIOPSIS insectenca-

mera-project. Het EIS Kenniscentrum Insecten, Naturalis, Radboud 

Universiteit en Faunabit gaf hierover 1-2-

2022 een lezing over de resulataten van 

het onderzoek.

Meer info op www.eis-nederland.nl

Aanvullende informatie over de zeearend
De Zeearend op de Kop van Schouwen was een vrouwtje 
(nummer G463), voorzien van zender, die langere tijd op de 
Kop van Schouwen verbleef. Foeragerend in de Prunje maar 
ook het droogvallende slik in de Oosterschelde en Voor-
delta, en uitrustend in de Meeuwenduinen. Het is een nog 
jonge Engelse vogel uit een herintroductieprogramma die 
de afgelopen tijd de kust van Nederland, Denemarken en 
België heeft bezocht. Voedsel is er voor deze vogels genoeg, 
belangrijker is dat er ook stil gebied is waar in een straal van 
300 tot 500 meter geen verstoring door mensen is, waar zij 
kunnen rusten en eventueel – als ze we ouder zijn – kun-
nen broeden. Deze vogel is na haar verkennende tochten 
nu weer terug in Engeland, maar wie weet komt ze – of een 
ander – weer terug. n

15 jaar assistentie bij Nebularia
Vijftien jaar geleden bracht ik na de trekvogeltelling een 
bezoek aan de vinkenbaan. Ze hadden net een Roodmus 
gevangen. Heel mooi, ik heb er overigens nooit meer een 
gezien! Hierop volgde het verzoek om in de winter zo nu 
en dan te kijken of alles nog overeind stond. Volgende zo-
mer werkte de pomp niet meer en moest er een nieuwe 
geplaatst worden. Hierop volgde vanzelf het ingeroosterd 
worden voor het vangstseizoen. Dit met allemaal mensen 
uit de Krimpenerwaard waar ik opgroeide. Ik had wat met 
vogels en fietste een hele middag rond om een Buizerd 
te zien. Dat was toen zo, net als om de honderd meter 
het geluid van een Zomertortel horen. Gewapend met 
‘Wat vliegt daar’ was er heel wat te ontdekken. Ik mocht 
de eendenkooi in en kwam in aanraking met J.P. Strijbos 
die me veel vertelde. Ik kwam hem later weer tegen bij 
een aangespoelde potvis op het strand bij Egmond. Bij de 
strenge winter van 1953 ging een wereld voor me open. 
Alle watervogels uit het noorden. De interesse bleef altijd, 
maar door een zwervend leven en kinderen niet veel tijd 
om te kijken. Daarna op de baan veel nieuwe soorten 
gezien en veel gepraat met de heren van Ree. We vingen 
Kruisbekken, Geelgorzen, Sneeuwgorzen en om twaalf 
uur een borrel. Dit jaar zag ik mijn eerste Bladkoning na 

jaren zeuren dat ik die niet had. Verder dit jaar niet veel 
speciale ervaringen met vogels, behalve twee Morinelple-
vieren. Ik was deze winter een keer met twee kleinzoons 
bij de vinkenbaan. Wat een mooi hutje! Ik hoop nog vaak 
in het ‘hutje’ koffie te drinken.
Hennie n
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Ralf Joosse met sabelsprinkhaan

Terugblik op 2021
Nadat Cor een herhaalde oproep deed voor het doorstu-
ren van een bijdrage aan het jaarverslag van 2021, ben ik 
er toch eens voor gaan zitten . Met het (een heel eind) 
naar boven scrollen in de Vinkenbaan Westenschouwen-
appgroep, kwamen teksten, beelden en vooral ook herin-
neringen weer boven. Daaruit volgt mijn terugblik op een 
jaar vinkenbaan.
De voorbereidingen op het vangjaar begon bij mij op 6 
februari, bij de bomendag. Weer een paar mooie staken ge-
plant in de plaats voor een paar door de damherten als 
schuurpaal gebruikte wankele exemplaren. Op 13 maart 
kon ik nog een ochtend wat hand- en spandiensten ver-
richten, o.a. door het plaatsen van giga-rasterpalen die Alex 
de Visser van SBB voor ons had klaargelegd. Op 19 maart 
de jaarvergadering via MS Teams. Na een jaar bijna dagelijks 
digitaal vergaderen was ik wel gewend aan tweedimensio-
nale mensen op het scherm. Jammer dat het niet anders 
kon, maar wel fijn dàt het kon. Zeker met de toegestuurde 
zoetigheid was het een prima vergadering!
Daarna bleef het qua activiteit van mijn kant een lange tijd 
stil. Mijn eerste dag op de baan stond gepland op vrijdag 3 
september, want net als voorgaande jaren is het de vrijdag 
die voor mij het beste uitkomt. Wat een feest om vanuit de 

vernieuwde hut vogels te ringen! Die eerste dag was direct 
een hele leuke. Vanaf een uur of half tien begonnen Boeren- 
en Huiszwaluwen zich rond de baan te verzamelen. Waar 
o.a. Erik 11 dagen eerder het nieuwe record had gezet bij 
‘duinnetten zuid’, bleek dat de zwaluwen daar nu niet van 
plan waren in te vliegen. Logisch ook, want het was zonnig 
en een zwak briesje zorgde voor een goede zichtbaarheid 
van de netten. Zo gek zijn die zwaluwen nu ook weer niet! 
De hijsnetten hingen er eigenlijk veel beter bij. Zo kwam ik 
op het idee om de wolk zwaluwen te verplaatsen naar daar. 
Frits was daar direct voor in. Na wat geklooi met de boxen, 
hadden we bij ieder hijsnet goed Boeren- en Huiszwalu-
wengeluid. Toen dat was geregeld het geluid bij ‘duinen zuid’ 
langzaam uitgedraaid. Wat we hadden gehoopt gebeurde 
vrijwel direct. Binnen een paar minuten vloog de hele groep 
rond de hijsnetten en regelmatig ging een groot aantal zwa-
luwen in een dode vlier zitten die half op het hoge duin 
staat. Vanuit de verte zagen we al wel diverse zwaluwen 
hangen, maar toen Frits en ik bij de netten kwamen, waren 
het er rond de 40. Allemaal Huiszwaluwen, de boertjes heb-
ben blijkbaar toch nóg een scherper zicht of zoiets. Helaas 
moest ik die dag eerder weg vanwege mijn werk, want de 
tweede sessie was ook zo’n succes. In totaal 85, met meen 
ik maar 1 Boerenzwaluw. Op zo’n manier Huiszwaluwen 
vangen op de baan had ik niet eerder meegemaakt, echt 
heel gaaf.
Na die eerste vangdag volgde een grillig en onvoorspelbaar 
seizoen, zo herinner ik het mij in ieder geval. Marcel ving 
op 8 september hoopvol de eerste Grote Gele Kwik, maar 
echte topdagen voor die soort zaten er daarna niet bij. 
Graspiepers idem. Vinken en Kepen eigenlijk ook. En waar 
waren alle Goudhanen eigenlijk? We hadden geloof ik zelfs 
meer vugo’s! Rallen knallen en Veldleeuwerikennachten, ik 
heb er geen succesverhalen over gehoord. Daar hielpen 
rondhangende damherten overigens ook niet aan mee. Die 
grilligheid bleek ook wel in de eerste helft van september. 
Duinen leeg, lucht leeg, waar waren al die vogels? Ja, zelfs als 
je alles netjes op orde hebt, is er nog wel aanvoer nodig. Dat 
is natuurlijk ook het leuke van dit ‘werk’, want iedere dag is 
anders. Maar om op 10 september om 10.00 uur alle net-
ten al dicht te schuiven omdat er niets te vangen valt, dat is 
wel frustrerend en apart.
Op 11 september naar de Amsterdamse Waterleidingdui-
nen voor mijn certificering. Mooie baan, leuke gesprekken 
met collega-ringers en het belangrijkste, na die dag mag ik 
nog vijf jaar door als ringer.
Qua weersomstandigheden kon ik best veel van de dagen 
dat ik was ingeroosterd, dat is op zich al leuk, want dat is 
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Bladkoning, geen zeldzaamheid meer maar wel mooi om te ringen

eerdere seizoenen ook wel heel anders geweest. En als je 
er vaker bent, maak je ook meer kans op krenten in de pap. 
Een krent hoeft niet altijd een vangst te zijn. Op 1 oktober 
bijvoorbeeld was het een slechte dag om vogels te ringen; 
er kwam bijna niets binnen. Zo had ik wel meer tijd om naar 
buiten te kijken. Op een gegeven moment kijk ik door het 
‘ontvangstloket voor bijzondere soorten’ naar buiten en zie 
ik een forse vogel vanuit het noorden langs de bosrand aan-
komen. Silhouet klopte, maar vleugelslag en grootte niet. Dit 
was geen gewone Gierzwaluw, deze was veel groter! In rap 
tempo kwam de vogel dichterbij en ondanks het tegenlicht 
wist ik het zeker, want deze soort heb ik in het buitenland 
veel gezien. Dus roep ik hard tegen Wim, die net de baan 
op liep: “Alpengierzwaluw, daar!” Tien seconden later was hij 
achter het dennenbos verdwenen en stond ik nog even met 
mijn ogen te knipperen (en te stuiteren!) van deze waarne-
ming. Misschien moet ik toch eens wat vaker door dat loket 
gaan turen… 
Op 8 oktober had ik nog twee krenten in de hand, want 
Bladkoningen blijven krenten, hoewel de tijd dat je er een 
CDNA-formulier voor moest invullen al ver achter ons ligt. 
Op 29 oktober hadden we er nog eentje. Het was al lang 
geleden dat ik drie Bladkoningen in één seizoen in handen 
had. Ook een  krent is de waarneming van de Kleine Bonte 
Specht op 8 oktober, die ik op de baan niet eerder zag. 
Beestje zat de hele dag rond de baan en in ‘het hout’, maar 
hij liet zich door ons niet vangen; het geluid van een soort-
genoot deed hem niets. Ja, een week later wel gevangen, 
door Cor en co. Het zou voor mij een nieuwe handsoort 
zijn geweest. 29 Oktober was trouwens ook leuk vanwege 
de niet alledaagse vangst van een Zwarte Roodstaart.
Het najaar van ’21 kenmerkte zich ook niet door spectacu-
laire invasies van Barmsijzen, Kruisbekken of andere soor-
ten. Wel opvallende trek van Gaaien, maar die lieten zich 
vrijwel niet vangen. Wat dat betreft maakte de invasie van 

onze blauwe vriendjes het nog goed, want die kwamen wel 
in leuke aantallen voorbij. Hoewel, als ik de berichten nog 
eens teruglees, is niet iedereen even blij met netten vol 
Pimpelmezen 😉. Ik wel en zeker ook vanwege de leuke 
terugmeldingen die het heeft opgeleverd uit Litouwen en 
omstreken. Het is toch geweldig om een Pimpelmees met 
een Litouwenring in handen te hebben, daar doen we het 
allemaal toch uiteindelijk voor!? Niet alleen de al genoemde 
krenten in de pap op 29 oktober waren leuk, ook de 146 
Pimpels, waaronder eentje die later geringd bleek te zijn op 
14 september in Ventés ragas, ruim 1200 km bij ons van-
daan, is voor mij een dikke krent.
De doortrek van lijsterachtigen was voor mijn gevoel ook 
anders dan anders. Het leek wel of alles tegelijk doorkwam. 
En dat ging ook grillig. Indrukwekkend waren soms de aan-
tallen doortrekkende lijsterachtigen, vooral Koperwieken. 
Kijk vooral de filmpjes op onze app nog eens terug. Op 5 
november konden we naast 120 Merels ook 44 Koperwie-
ken van een ring voorzien, voor mij echt een record. Dat 
kwam ook wel omdat we op veel  plekken groepszang van 
koperwieken -en merelzang afspeelden. Anticiperen op wat 
er op de baan zit of overtrekt loont. Leuke krent was ook 
de ‘tristis’ die uit een zakje kon worden getoverd in de ring-
villa. En de Pimpelmezen die de week ervoor massaal op 
de baan waren, die waren in geen velden of wegen meer te 
bekennen, tot opluchting van sommigen.
Op 12 november waren al die lijsters doorgetrokken. Op 
zich ook wel fijn, want we hadden afgesproken dat dit de 
laatste vangdag zou zijn. Marcel had de dag ervoor al een 
paar slagnetten opgeruimd. Hoewel niet superbijzonder, 
was ik op de valreep toch heel blij met een paar Sijsjes, want 
zo vaak zie ik die ook niet van heel dichtbij. Toen in de loop 
van de ochtend de aantallen echt fors terugliepen, zijn we 
gestructureerd de baan gaan afbouwen en opruimen. Dat 
ging zo voortvarend dat we rond drie uur helemaal klaar 
waren en de echte opruimdag niet eens nodig was. Weer 
een vangseizoen voorbij gevlogen.

Regelmatig denk ik dat het ringerswerk in combinatie met 
mijn baan eigenlijk helemaal niet kan, juist omdat het najaar 
in mijn werk zo’n drukke periode is. Aan het eind van dit 
artikel besef ik echter weer dat het een enorme rijkdom is 
om op de vinkenbaan rond te mogen lopen. Niet alleen om 
vogels te vangen voor een goed doel en mooie waarnemin-
gen te kunnen doen, maar vooral ook om dat met dit team 
van enthousiaste Nebularianen samen te doen. Daar word 
ik heel blij van. Kortom, het was weer een boeiend en leuk 
seizoen, ik kijk uit naar het komende! n
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De druip ergens in de jaren 60.

rechts dichtgezet met rietmatten (west-oost kijkje) 

Ergens in de jaren 60 : Leen van Ree samen met  zwager Jo van 

den Berge met de verzorging van kooivogels

moet zaterdagmiddag geweest zijn!!!
De druip ergens in de jaren 60 (zuid-noord kijkje) 

Ringstation (toen nog vinkenbaan) Westenschouwen anno jaren 60 

De druip anno 1962 (kijkje oost-west)Spreeuw op de wip rond 1962

De demontabele vinkershut vanuit westelijke richting

Uit de oude doos
Van Gerrit Speek, voormalig hoofd van het Vogel-
trekstation, ontvingen we onlangs een paar foto’s van 
de vinkenbaan te Westenschouwen omstreeks 1962. 
Zoek de verschillen... n
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Detail tekening streekplan, de zorgen waren terecht!

Strandontsluitingsweg Westenschouwen
Onlangs kreeg Marcel enkele archiefstukken in handen van 
één van de oprichters van de vinkenbaan,  onze nestor 
Leen van Ree. Hierbij zat o.a. een bezwaarschrift namens 
een aantal bezorgde ringers aan de Provinciale Staten van 
Zeeland over het plan om een strandontsluitingsweg met 
parkeerplaats aan te leggen in het duingebied precies waar 
onze vinkenbaan is gelegen. In de eerste herziening van het 
‘Streekplan Schouwen-Duiveland’ van 16 december 1968 
wordt hier expliciet aandacht aan gegeven. Een onlangs ge-
plaatst WOB-verzoek bij de provincie leverde interessant 
materiaal op zoals het streekplan en de bijbehorende kaart.

In de lokale media verschenen destijds regelmatig berichten 
over de voortgang van de plannen en de commotie die 
dat met zich opriep. Het provinciale bestuur wilde in die 
tijd toekomstbestendig handelen en voorzag een enorme 
toename van toeristen die met name met de auto naar de 
stranden van Schouwen gingen komen. Het plan omvatte 
een ontsluitingsweg naar een parkeerplaats in de duinen 
voor 1.000 à 2.000 parkeerplaatsen.

De actiegroep ‘Dennenaald’ werd in het leven geroepen en 
overhandigde op woensdag 8 maart 1972 4.931 handteke-
ningen aan de chef kabinet der commissaris van de koningin. 
De handtekeningen waren verzameld door initiatiefnemer 
Jan en Berend Midavaine (eigenaar van het trampolinecen-
trum Westenschouwen) om een bezwaarschrift van de Na-
tuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland te ondersteunen 

tegen de aanleg van deze ontsluitingsweg en parkeerplaats.
Na een lang bestuurlijke besluitvormingstraject, waar in 
de lokale media regelmatig werd gepubliceerd, en wellicht 
mede door de opgehaalde handtekeningen viel uiteinde-
lijk in maart 1972 het besluit dat de raad tegen het plan 
stemde en het parkeerterrein met ontsluitingsweg van de 
(vinken)baan was. Op de vinkenbaan konden de ringers op-
gelucht ademhalen... n

Het bezwaarschrift luidde onder andere:
Genoemde vinkenbaan is op deze plaats 

opgebouwd omdat dit terrein het meest 

gunstig is gelegen ten opzichte van de 

trekbaan van de vogels, nl. op het meest 

zuid-westelijke gedeelte van het eiland. 

Op de vinkenbaan worden gedurende de trek-

tijd van de vogels (aug. t/m dec.) de 

vogels gevangen, geringd en weder losge-

laten. De genoemde vinkenbaan is de meest 

zuidelijke van de zes in Nederland gelegen 

vinkenbanen en de enige in Zeeland.

Na inzage van het ontwerp is ons gebleken, 

dat er in ontwerp een weg is geprojecteerd 

lopende vanaf de Hogeweg in noord-weste-

lijke richting. Volgens het ontwerp beho-

rende kaart loopt deze weg dan dwars door 

het terrein van onze vinkenbaan.

De aanleg van deze weg zal funeste ge-

volgen hebben voor de resultaten van het 

vogeltrekonderzoek, daar het dan niet meer 

mogelijk zal zijn op deze uniek gelegen 

plaats vogels te bemachtigen.

Temeer is het voor ons zeer bezwaarlijk 

omdat elders in dit gebied het ten eerste 

zeer moeilijk  zo niet onmogelijk zal zijn 

om een terrein te vinden, afgesloten van 

publiek en geschikt voor het oprichten van 

de vanginstallatie en in de tweede plaats 

een terrein dat zo gunstig is gelegen ten 

opzichte van de trekbaan van de vogels.

De vinkenbaan zou kunnen functioneren in-

dien de ontworpen weg op enkele honderd-

den meters vanaf de vinkenbaan zou worden 

geprojecteerd.

In verband met de hierboven genoemde argu-

menten verzoeken wij U bij de vaststelling 

van de eerste herziening van het streek-

plan Schouwen-Duiveland met onze bezwaren 

rekening te houden.

Met verontschuldigde hoogachting,

L. van Ree, A. van Ree en J. van den Berge
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Excursie van de NVWK (Natuur- en Vogel Werkgroep Krimpenerwaard) in oktober

Goudvink 1 KJ vrouw Braamsluiper  > 1 KJ 24-10-2020, een laat exemplaar. zie pag 35

Vuurgoudhaan

Van enthousiasme word je blij
Op een van de excursie dagen was er een vader met 
drie dochters in de leeftijd variërend van 8 tot 12 jaar. 
Direct na de kennismaking en gestart met uitleg over het 
ringstation, werden er al wat zakjes met vogels gebracht. 
De dametjes kregen plots grotere ogen van nieuwsgierig-
heid en kwamen wat dichterbij gewapend met pennen 
en notitieblokjes. Het werd een soort wedstrijd wie van 
de drie het eerst de naam van de vogelsoort goed kon 
benoemen. Alle informatie werd zo goed en zo kwaad op 
papier gezet en ze konden niet wachten tot het volgende 
zakje geopend werd. Er kwamen interessante vragen  zo-
als  “Is zijn vacht wel warm genoeg”  en over voedsel en 
poepen in je hand. De meiden waren oprecht geïnteres-
seerd en hadden volgens mij de tijd van hun leven. Ik ook. 
De tijd vloog om. (Cor Oskam) n
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Geringde Kerkuilen leveren veel terugmeldingen op

Draaihals, wordt maar nauwelijks teruggemeld

Uilen werkgroep
Kerkuil:  geringd op 31 augustus 2020 als nestjong in Kat-
tendijk, Gouderak. De vogel werd op 16 januari 2021 dood 
teruggemeld vanuit Ettenleur. De oorzaak van de dood was 
een verkeersongeval op 43 kilometer van de ringplek. 
Steenuil: geringd als pull op 7 juli 2019 in Schuwacht, Lek-
kerkerk. De vogel werd op 23 februari 2021 gecontroleerd 
in een nestkast in Oud Alblas. Dat is op 5 kilometer afstand 
over de Lek in de Alblasserwaard. Op 6 mei 2021 zat de 
vogel op 4 eieren.
Kerkuil: geringd als nestjong  op 3 augustus 2020 aan de 
Koolwijkseweg in Stolwijk. De terugmelding was op 2 april 
2021. De vogel was nabij Sittard dood gevlogen door het 
verkeer. 128 kilometer van de nestkast.
Kerkuil: werd laat in het seizoen geringd als pull. Dat was op 
20 november 2019 aan de Bovenkerkseweg , Stolwijk. De 
vogel werd terug gemeld uit Heesch, Brabant op 25 april 
2021 en op 56 kilometer van de geboortegrond. De vogel 
is 1 jaar en 5 maanden oud geworden. Over de doodsoor-
zaak werd niets vermeld. 
Kerkuil: Was een broer of zus van bovenstaande uil. Ook 
op 20 november 2019 geringd in Stolwijk. Deze vogel werd 
teruggemeld op 21 mei 2021 uit Ter Aar. Helaas dood en 
werd dus een maandje ouder. De afstand Stolwijk – Ter Aar 
bedraagt 25 kilometer.
Steenuil: werd op 15 mei 2014 geringd als man ouder dan 1 
jaar aan de Oostvlisterdijk in Vlist. De terugmelding was op 
24 oktober 2021. De vogel bleek al enige tijd dood. Over 
de oorzaak werd niet gemeld. De vogel lag in de nabijheid 
van de nestkast op bovenstaand adres. 
Kerkuil: geringd als nestjong op 15 juni 2017 aan de IJsseldijk 
in Ouderkerk aan den IJssel.  De terugmelding kwam op 11 
december 2021 uit Helvoirt, nabij Drunen. De vogel werd 
dood gevonden en over de oorzaak werd niets gemeld.  De 
afstand is 53 kilometer.  De leeftijd:  4 jaar en 5 maanden. 
Kerkuil: geringd op 26 juni 2017 aan het Westeind in Ber-

kenwoude. De vogel lag als  verkeersslachtoffer op 1 maart 
2021 langs de provinciale weg bij de nieuwe woonwijk 
Westergouwe in Gouda. De afstand is 9 kilometer. De vogel 
werd 3 jaar en 8 maanden.

Doove Gat  Haastrecht
Bosrietzanger: Op 17 juli 2021 werd deze vogel door onze 
collega ringers van VRS de Haar, Utrecht gevangen en ge-
ringd. Wij konden hem binnen het project Doove Gat op 
11 augustus 2021 controleren. De afstand is 22 kilometer.
Kleine Karekiet: Geringd als  1 KJ op 22 september 2017 
aan het Veluwemeer, nabij Elburg. De vogel werd op 26 juli 
2021 gecontroleerd in het Doove Gat. De afstand  is 86 
kilometer. De vogel was inmiddels 3 jaar en 10 maanden 
ouder.
Bosrietzanger: werd geringd op 22 juli 2020 als 1KJ in 
Haastrecht. De ring van de territoriale vogel werd op 19 
juni 2021 met een telescoop afgelezen aan het Moerkapelle 
pad nabij Waddinxveen. Chapeau voor deze stoere ring af-
lezer, die heeft daar vast wel een poosje voor nodig gehad 
om de cijfercombinatie compleet te krijgen. De plek is op 
11 kilometer afstand van het Doove Gat.

Kleine Karekiet: werd als  1KJ op 13 juli 2016 geringd in 
het Doove Gat en werd pas weer op 3 juli dit jaar gecon-
troleerd. Dat is bijna 5 jaar heen en weer naar Afrika. Een 
plaatstrouwe vogel nemen we maar even aan.
Kleine Karekiet:  werd op 4 augustus 2020 geringd in het 
Doove Gat en werd 8 dagen later gecontroleerd door een 
collega ringer in België. Dat was in Eindhout op ongeveer 
100 kilometer van de ringplaats.
Rietzanger: Geringd in het Doove Gat op 21 juli 2017. 
Deze vogel dook dit jaar op aan het Zwarte Meer bij Kam-
pen. Dat was op 19 juli 2021. De afstand is 102 kilometer. 
Controle op twee dagen na 4 jaar.
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Sperwer > 1 KJ man

Rietzanger:  Deze 1 KJ vogel werd op 4 september 2020 
geringd in het Doove Gat en kwam 6 dagen later tevoor-
schijn in Roeselare, België.
Rietgors: Deze 1 KJ vogel werd op 9 juni 2021 in Zand-
voort geringd. Op 2 oktober 2021 konden we deze jonge 
vrouw controleren in het Doove Gat, Haastrecht. Hemels-
breed 42 kilometer. Tussen ringen en controle zat 3 maan-
den en 23 dagen. 
Rietzangers !!!:  Maar liefst drie 1 KJ rietzangers werden na 
geringd te zijn op respectievelijk 15 juli, 14 en 16 augustus 
2021 in Haastrecht allemaal binnen 20 dagen teruggemeld 
uit St. Laureins, België.  De afstand bedraagt 120 kilometer. 
Bosrietzanger: Op 18 juli 2020 geringd als 1 KJ vogel in het 
Doove Gat. Afgelopen jaar, 10 juli 2021 was de vogel aan-
wezig in ons CES project in Gouderak. De afstand bedraagt 
7,1 kilometer en er zat 11 maanden en 22 dagen tussen 
ringen en controle.
Kleine Karekiet en twee Rietzangers: deze vogels werden 
respectievelijk 2 juli en  2 en 10 augustus 2021 geringd in 
het Doove Gat, Haastrecht. Ze zijn vervolgens terug gevan-
gen in Haven 540 van Antwerpen op respectievelijk 22 juli, 
12 en 18 augustus. De afstand is 85 kilometer.
Kleine Karekiet: Geringd op 5 juli 2021 in het Doove Gat 
en gecontroleerd op 21 juli 2021 in Sint Amands,  België. De 
afstand bedraagt 112 kilometer. 
Kleine Karekiet: werd op 16 augustus 2019 geringd in 
Haastrecht en werd 22 dagen later, op 7 september 2019 
gecontroleerd nabij de Gironde, Frankrijk. Dat is 898 kilo-
meter van Haastrecht.  

Overige Krimpenerwaard
Visdief: Verleden jaar hadden we een visdief terug uit Se-
negal. Dit jaar kwam er één visdief, die op 16 juni 2003 
als nestjong geringd was op het Rivium in Capelle aan den 
IJssel, terug uit Italië . De visdief werd gecontroleerd in Co-
macchio, nabij Ferrara. Een natuurgebied genaamd Valli di 
Comacchio aan de Adriatische Zee. Dat was op 1 septem-
ber 2020. De vogel zit inmiddels in een kleurring project. De 
afstand bedraagt 985 km. De tijd tussen ringen en controle 
is 17 jaar en 2 maanden. Een mooie terugmelding.
Ooievaar: Een jaarlijks terugkerende vogel, die op 19 juni 
2004 nabij Schoonhoven als nestjong geringd werd. De vo-
gel zit al een paar jaar in het Noordoosten van Duitsland in 
de buurt van Glienke. De afstand is  602 kilometer. De ring 
werd op 17 maart 2021 afgelezen in het veld. De leeftijd 
van deze vogel is nu ruim 17 jaar.
Huismus: Binnen het huismus-project in Gouderak werd op 
10 november 2013 een vogel geringd die op 11 februari 

2021 gecontroleerd kon worden. De vogel was inmiddels 
7 jaar en 2 maanden. Er zijn meerdere vogels die inmiddels 
op de 6 en 7 jaar gecontroleerd werden in 2021. Leuk is 
de vermelding op het formulier dat één vogel op 9 meter 
afstand van de ringvangst gecontroleerd werd. 
Sperwer: Deze vrouw sperwer > 1kJ werd op 30 juni 2018 
geringd aan de Provinciale weg West in Haastrecht.  De vo-
gel werd 1 april 2021 teruggemeld uit Goverwelle, Gouda. 
De ring van deze vogel werd gefotografeerd in de tuin van 
de melder. De afstand bedroeg maar 1 kilometer en er zat 
2 jaar en 9 maanden tussen.
Torenvalk:  als pull geringd op 20 juni 2020 in een nestkast 
in Stolwijk. De terugmelding kwam op 13 augustus 2020 uit 
Brecht, Belgie. De afstand bedroeg 69 kilometer. De vogel 
was gewond en was een dag later dood. Over de oorzaak 
van de wonden werd geen informatie gegeven.
Torenvalk: werd geringd als nestjong aan de Koolwijkse weg 
in Stolwijk. De vogel zit in het kleurring project en kreeg een 
groene ring met zwarte letters en cijfers. De vogel werd le-
vend gecontroleerd nabij Telpost de Hoekse Sluis Bergam-
bacht op 30 augustus 2021. De afstand is ruim 5 kilometer.
Torenvalk: Ook een kleuring project vogel. Geringd op 2 juli 
2021 in Ouderkerk aan den IJssel en op 3 september 2021 
afgelezen in Blaricum.

Westenschouwen
Zwartkop: geringd als man 1 KJ in Sint Laureins, België op 
11 september 2020 en werd één dag later op Westen-
schouwen gecontroleerd. 48 km van de ringplaats.
Zwartkop: geringd op 17 augustus 2020  in Carexhe, Bel-
gië. De vogel werd op 20 september 2020 teruggevangen 
en gecontroleerd op Westenschouwen. De afstand is 182 
kilometer in 34 dagen.
Goudhaan: werd als 1 KJ vrouw geringd in Luvia, Finland op 
29 september 2020 en kon op 5 november 2020 op  ring-
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blauw = eigen ring,   oranje = vreemde ring

1 van de 1.364 Pimpelmezen

station Westenschouwen gecontroleerd worden. 
Merel: dit 1KJ mannetje  werd op 16 november 2002 ge-
ringd op Westenschouwen. De terugmelding kwam vanuit 
Soerendonk op 13 februari 2021. De publieke melder zag 
de dode vogel aan als Kerkuil. De staat zal dus niet best 
geweest zijn. Er zat bijna 18 jaar tussen vangst en terugmel-
ding. De afstand bedraagt 137 kilometer.
Grasmus: werd op 20 juli 2017 geringd als 1 KJ op Westen-
schouwen en werd op 1 augustus 2017 gecontroleerd in 
Bellum, België op 67 kilometer afstand
Roodborst: deze vogel werd op 3 september 2017 geringd 
op Westenschouwen. Deze roodborst werd 7 dagen later 
ook gecontroleerd in  Bellum, België. 
Zanglijster: deze oostelijke ondersoort werd op 13 okto-
ber 2020 gevangen op Westenschouwen en dood terug 
gemeld op 15 november 2020 uit Sevilla, Spanje. De vogel 
werd geschoten. De afstand bedroeg 1769 kilometer.
Roodborsttapuit: geringd op 12 september 2020 op Wes-
tenschouwen en werd op 3 maart 2021 gecontroleerd na-
bij Zandvoort. De afstand is 93 kilometer
Pimpelmees: geringd als juveniel in Wortel, België op 10 mei 
2019. De vogel werd op 10 oktober 2020 gecontroleerd 
op Westenschouwen. De afstand bedraagt 82 kilometer.
Goudhaan: Deze 1 KJ man werd op  14 oktober 2020 ge-
ringd op Westenschouwen. De terugmelding kwam uit Jä-
rlosa Zweden en wel op 1 mei 2021. De vogel was korter 
dan een week dood. De afstand bedraagt 1241 kilometer 
Pimpelmees: Deze 1 KJ vogel werd op 26 oktober 2019 ge-
vangen op de vinkenbaan Westenschouwen en werd ruim 
1,5 jaar later gecontroleerd in een nestkast bij Franse Kamp 
in Bussum. De afstand is 119 kilometer.
Pimpelmees: geringd op 17 oktober 2019 in Westenschou-

wen en kwam op 3 november 2019 tevoorschijn bij con-
trole in Lievegem, België. Dat is 63 kilometer van de vang-
plek. 
Zanglijster: Deze oostelijk ondersoort Philomelos werd op 
15 oktober 2019 geringd op Westenschouwen. De terug-
melding  was op 9 mei 2021 en kwam van Respublika Ka-
reliya, Rusland. Dat ligt Noordoostelijk boven St. Petersburg. 
Dit is de verste terugmelding in 2020. De afstand bedraagt 
2175 kilometer.
Nachtegaal: Deze vogel werd op 23 juli 2018 op het ring-
station gevangen als 1 KJ. De terugmelding was op 20 april 
2019. Soms duurt het vrij lang voor zo’n vogel administratief 
ingevoerd of verwerkt is.  
Goudhaan: de vogel werd op 17 oktober 2020 geringd als 
1 KJ man. Zes dagen later werd hij terug gevangen in Herne 
in België. Dat op een afstand van 107 kilometer. Hij deed 
daar 6 dagen over.
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Kleine Karekiet: Als 1 KJ op 28 augustus 2019 geringd in 
Bentveld, Zandvoort. De vogel werd in Westenschouwen 
gecontroleerd op 2 augustus 2021. Bijna 2 jaar later. Waar 
de vogel gebroed heeft is dan onduidelijk. De afstand is 94 
kilometer.
Winterkoning: geringd in Westenschouwen op 22 juli 2017. 
De vogel werd daar op 23 juli 2021 weer gecontroleerd. 
Op één dag na vier jaar later.
Nachtegaal: Deze volwassen vogel werd op 15 juni 2019 in 
Bloemendaal gevangen. Waarschijnlijk als broedvogel aldaar. 
Bijna 2 jaar later werd de vogel op 29 mei 2021 op Westen-
schouwen gecontroleerd. Waarschijnlijk als broedvogel. De 
afstand is 101 kilometer van Bloemendaal.
Kleine Karekiet: Geringd op 20 augustus 2021 in Zand-
voort en zat een dag later in een mistnet op Schouwen. De 
afstand is 93 kilometer.
Goudhaan:  werd op 17 oktober 2020 op Westenschou-
wen van een ring voorzien. Op 25 oktober werd deze vogel 
gecontroleerd in Jalhay, België. De afstand is 200 kilometer.
Zwartkop: Een 1KJ Zwartkop vrouw werd op Budel-Dorp-
plein op 31 augustus 2021 geringd en op 18 september 
2021 gecontroleerd op Westenschouwen. Een Oost-West 
trek route over een afstand van 142 kilometer in 18 dagen. 
Kleine Karekiet: geringd op 19 juli 2021 in Örebro,  Zwe-
den. De vogel werd door ons op Schouwen gecontroleerd 
op 21 augustus 2021. De afstand tot midden Zweden be-
draagt 1132 kilometer. De vogel deed er maximaal 1 maand 
en 22 dagen over om op Westenschouwen in een mistnet 
te vliegen.
Koolmees: werd op 31 mei geringd als nestjong in de Hoge 
Kamp in Apeldoorn. Het vrouwtje werd op 24 oktober 
2021 gecontroleerd op Westenschouwen. De afstand is 
173 kilometer.
Tjiftjaf: geringd 25 september 2021 nabij Zandvoort en 12 
dagen later terug gevangen op Westenschouwen. Hemels-
breed 93 kilometer. 
Pimpelmees: Deze vogel werd op 16 oktober 2021 geringd 
in Terwolde. Op 24 oktober 2021, 8 dagen later, volgde con-
trole op Westenschouwen. De afstand is 178 kilometer.
Pimpelmees: werd op 24 oktober 2021 , in de periode toen 
de Pimpelmezen volop door kwamen, geringd op Westen-
schouwen om vervolgens 13 dagen later, op 6 november 
2021 gecontroleerd te worden op West-Kapelle. Een af-
stand van 23,7 kilometer.
Grote Gele Kwikstaart: Gevangen op 14 september 2020 
op het vijvernet op Westenschouwen. Deze 1 KJ vogel 
werd op 1 januari 2021 teruggevangen  in Finstère, Bre-
tange, Frankrijk. We krijgen niet veel terugmeldingen van 

doortrek extra aandacht kreeg. De datum waarop deze vo-
gel gevangen werd was 24 oktober 2021. Het bleek toch 
geen braamsluiper van oostelijk afkomst te zijn. Het was  
daarom ook wel bijzonder dat deze vogel 10 dagen daarna 
gecontroleerd kon worden op St. Anne op het kanaal eiland 
Guernsey. Dat was dus op 3 november 2021. De afstand 
over een flink stuk zee is 467 kilometer.
Pimpelmees: Er waren dit jaar veel pimpelmezen uit het 
Oosten. Vier van de vogels waren geringd in Litouwen. 
Alle vier op het ringstation Ventés Ragas aan het kustmeer. 
De daar aanwezige gigantische Helgolandtrapval (waar op 
sommige dagen, buiten andere mezen om) is er voor ver-
antwoordelijk dat er dan meer dan 1200 pimpels door de 
handen kunnen gaan. Het voordeel daar is dat je de vogels 
niet uit mistnetten hoeft te plukken. De pimpelmezen wer-
den daar tussen 14 en 25 september 2021 van een ring 
voorzien en wij konden ze na een maand en een paar da-

GGK’s. De afstand is 717 kilometer. De tijd tussen vangst en 
controle was 3 maanden en 18 dagen.
Zwartkop:  geringd als 1 KJ man in Westenschouwen op 19 
september. Deze vogel werd 3 dagen later gecontroleerd in 
Picardie, Frankrijk. De afstand is 220 kilometer.
Braamsluiper: Een volwassen vogel die gezien de tijd van 
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Pimpelmees met Litouwse ring

Terugmeldingen 

van uitsluitend vo-

gels uit het Doove 

Gat in Nederland 

en België

gen controleren in Zeeland. Een van de deze pimpelmezen 
werd daar verleden jaar om die tijd geringd. De afstand naar 
het ringstation in Litouwen bedraagt 1226 kilometer.
Pimpelmees: Deze vogel werd op 25 mei 2021 als nestjong 

geringd in Smilowa, Wielkopolska, Polen. De controle vond 
plaats op 24 oktober 2021 op Westenschouwen. De af-
stand bedraagt 912 kilometer.
Pimpelmees:  Deze 1 KJ vogel werd op het ringstation van 
Castricum geringd op 18 oktober 2021. De controle op 
Westenschouwen was op 6 november 2021. 19 dagen later 
en de afstand is 114 kilometer.
Pimpelmees: geringd op 10 november 2021 op de Kop van 
Schouwen. Na 6 dagen werd deze vogel gecontroleerd op 
de Braken in Reusel. Dat is 108 kilometer van ons ringsta-
tion.
Merel: Op 3 oktober 2016 werd deze jonge merel vrouw 
geringd op Westenschouwen. Bijzonder was dat deze, 
waarschijnlijk zeer plaatstrouwe vogel op 3 november 2021 
weer gecontroleerd kon worden op ons ringstation. Er zat 
dus 5 jaar en een maand tussen.
Pimpelmees: Geringd op 16 oktober 2021 op het ringsta-
tion Westenschouwen. Deze vogel volgde een opvallende 
route en kwam 11 dagen later tevoorschijn in een mistnet 
in Korverskooi op Texel. De afstand is 175 kilometer.
Tjiftjaf: Deze Phyllo werd op 16 oktober 2021 geringd op 
Meijendel, Wassenaar. Op 23 oktober 2021, een week later, 
kon de vogel gecontroleerd worden op Westenschouwen. 
Afstand 67 kilometer.

Grote Gele Kwikstaart:  Als nestjong geringd in Dalarna, 
Zweden op 19 juni 2021. De vogel konden we op 14 ok-
tober 2021 controleren op Westenschouwen door onze 
enige en echte GGK klapper Bert Kleijn. De afstand is 1249 
kilometer. 
Zanglijster. Deze westelijke ondersoort  (P. clarki) werd op 
8 oktober 2019 geringd als 1 KJ vogel. De vogel werd op 
21 december 2021 dood geschoten nabij Córdoba, Spanje.  
De afstand is 1681 kilometer.  De tijd tussen vangst en te-
rugmelding is  2 jaar en één maand. De vogel moet haast  
tussentijds op en neer naar zijn broedgebied gevlogen zijn.
Keep: De vogel werd 19 januari 2020 als overwinteraar in 
Engeland gevangen en van een ring voorzien. Dat was nabij 
Wiltshire op 379 kilometer van de Kop van Schouwen. Ver-
leden jaar dus een poosje overwinterd in het VK en dit jaar 
op 4 november 2021 gecontroleerd op Westenschouwen.
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Top 20 VRS Nebularia 2021

VRS Nebularia
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Syberische Tjiftjaf Kleine Bonte Specht

1. Vink 21.812 Het wachten is op Zwartkop en Goudhaan
2. Graspieper 18.437 Volgend jaar ingehaald door de Goudhaan?
3. Goudhaan 17.669 Volgend jaar mogelijk naar de 2e plaats en daarna naar1
4. Zwartkop 16.490 Blijft staan, over een paar jaar naar plaats 3
5. Roodborst 14.574 Positie staat als een huis
6. Fitis 12.929 Heeft helemaal niets te vrezen van de spreeuw                                                                                                            
7. Spreeuw 12.441 Daalt één plaats
8. Pimpelmees 11.739 Weer zo’n goed jaar en de Spreeuw gaat van 7 naar 8
9. Boerenzwaluw 9.222 Oeff…….bijna ingelopen door de Merel
10. Merel 9.218 Voelt de hete adem van de Tjiftjaf in z’n nek
11. Tjiftjaf 8.833 Lastig om de Merel in te halen
12. Kleine Karekiet 8.261 Een plaatsje gestegen
13. Koolmees 7.861 Daalt dus één plaatsje
14. Heggenmus 7.084 Heeft eigenlijk geen concurrent! 
15. Keep 5.871 De Keep zal gaan zakken in de komende twee jaar
16. Koperwiek 5.361 Plaats 15 komt in het zicht 
17. Zanglijster 5.335 Concurrentiestrijd met Zanglijster 
18. Rietzanger 4.533 Gewisseld met de Ringmus
19. Ringmus 4.412 Dit jaar één plaatsje gezakt
20. Sijs 4.148 De aantallen blijven de afgelopen jaren zeer mager
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Totaal vangsten VRS Nebularia 2021
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SOORT CES DG  K.Waard overige Westenschouwen totaal
1 Sperwer 2 2
2 Turkse Tortel 1 1
3 Waterral 19 19
4 Waterhoen 2 2
5 Zilvermeeuw 1 1
6 Kerkuil 49 49
7 Steenuil 3 3
8 IJsvogel 1 1
9 Draaihals 4 4
10 Kleine Bonte Specht 1 1
11 Grote Bonte Specht 3 6 9
12 Veldleeuwerik 6 1 7
13 Torenvalk 73 73
14 Gaai 1 2 3
15 Kauw 1 1
16 Goudhaan 64 64
17 Vuurgoudhaan 1 170 171
18 Pimpelmees 4 29 22 1364 1419
19 Koolmees 15 42 182 239
20 Zwarte Mees 40 40
21 Boerenzwaluw 7 1 1 9
22 Huiszwaluw 192 192
23 Cetti's Zanger 3 5 4 12
24 Staartmees 1 29 30
25 Bladkoning 6 6
26 Siberische Tjiftjaf 3 3
27 Tjiftjaf 45 38 9 214 306
28 Fitis 7 3 211 221
29 Zwartkop 47 3 6 683 739
30 Tuinfluiter 12 144 156
31 Braamsluiper 15 15
32 Grasmus 7 4 84 95
33 Sprinkhaanzanger 1 81 82
34 Snor 13 13
35 Spotvogel 17 3 3 10 33
36 Bosrietzanger 16 65 11 92
37 Kleine Karekiet 7 355 262 624
38 Rietzanger 4 361 14 379
39 Boomkruiper 9 1 12 22
40 Winterkoning 21 12 8 38 79
41 Spreeuw 59 59
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42 Merel 12 15 586 613
43 Kramsvogel 5 5
44 zanglijster spec. 9 4 12 25
45 Zanglijster oostelijk 29 29
46 Zanglijster westelijk 112 112
47 Koperwiek 178 178
48 Grauwe Vliegenvanger 3 1 4
49 Roodborst 10 4 11 509 534
50 Nachtegaal 54 54
51 Blauwborst 11 11
52 Zwarte Roodstaart 4 4
53 Gekraagde Roodstaart 29 29
54 Bonte Vliegenvanger 15 15
55 Paapje 6 6
56 Roodborsttapuit 30 30
57 Tapuit 2 2
58 Heggenmus 2 128 130
59 Huismus 1 1
60 Ringmus 3 3
61 Gele Kwikstaart 2 2
62 Grote Gele Kwikstaart 100 100
63 Witte Kwikstaart spec 11 11
64 Boompieper 15 15
65 Graspieper 152 152
66 Keep 16 16
67 Vink 11 71 82
68 Goudvink 17 17
69 Groenling 2 10 12
70 Kneu 58 58
71 Putter 2 2 4
72 Sijs 23 23
73 Geelgors 2 2
74 Rietgors 87 87

Totaal per project 267 1006 262 6112 7647

File vliegen boven de baan
Op zondag 24 oktober was het weer zo’n prachtige trekdag. Erik kwam een dagje langs 
en viel met zijn neus in de vogels. Duizenden, tienduizenden, misschien nog wel veel meer. 
Merels, koperwieken, zanglijsters, kramsvogels, noem maar op! Wat een feest om naar te 
kijken. Toch vingen we die dag maar 55 lijsterachtigen. Er zat teveel trekdrift in deze ge-
haaste vogels. Op deze dag stuurde ik de drone de lucht in richting het noorden, er zijn 
veel tegenliggers te zien. Scan de QR-code en bekijk de beelden...(Aad Vuyk) n
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Het aantal donaties in 2021 kwam op het dubbele uit ten aanzien van de begroting. Vooral een aantal donaties ten 
gevolge van excursies is toegenomen.  In 2021 hebben we extra budget aan ringen uitgegeven omdat we in de Krim-
penerwaard met kleurringen voor torenvalken zijn begonnen. Deze extra kleurringen waren niet begroot. De kleur-
ringen zijn vervolgens door de roofvogelwerkgroep van de NVWK vergoed. Ook moesten er enkele mistnetten extra 
worden aangeschaft omdat een aantal mistnetten door damherten was vernield.

De aanschaf van nieuwe zonnepanelen met een hogere capaciteit had tot gevolg dat er ook water met een elektri-
sche dompelaar gekookt kon worden. Samen met de nieuwe koelkast (aangeschaft in 2020) werd hierdoor aanzienlijk 
minder gas gebruikt. Het resulteerde in 2021 tot het verbruik van één gasfles op jaarbasis (voorgaande jaren 2½-3 
gasflessen per jaar).
Hieronder ziet u het financieel overzicht over 2021:

Post Saldo 2021

Banksaldo per 01-01-2021 Rabo 4.469,47
Saldo spaarrekening 01-01-2020 3.000,93 +
Totaal saldo per 01-01-2020 7.470,40

  Inkomsten             Uitgaven

    Begroot Uitgaven
Donaties, giften en bijdragen div. organisaties 4.345,24
NL-doet bijdrage 350,00
Advertentiekosten1 100,00
Vergoeding ringen Vogeltrekstation CES (tegoedbonnen) 61,19
Uitgave tegoedbonnen aan VT - 52,18
Creditnota te veel betaalde declaratie 20,00
Oud ijzer 14,00
Ringen (voorraad 2022) + netten   1.200,00 1.830,62
Diverse ringmaterialen   50,00 88,45
Electra en geluid   400,00 146,50 
Zonnepanelen   850,00 947,95
Brandstof   50,00 0,00
Vogelvoer   75,00 51,39
Vervanging noordwand ringhut   1.000,00 913,87
Verf, kwasten en klein materiaal   150,00 171,50
Communicatie: Jaarverslag en website   300,00 255,13
Diverse   250,00 121,75
Lief & Leed   60,00 54,15 
Bankkosten   135,00 119,36
Onvoorzien   0,00 0,00
Vergaderkosten   0,00 168,68
Uit reserve 353,55 + 
Totaal inkomsten 5.191,80  + +
Totaal uitgaven   4.920,00 5.191,80

Banksaldo per 31-12-2020 Rabo 4.041,63
Saldo spaarrekening 31-12-2020 3.001,23 +
Totaal saldo 31-12-2020 7.470,15

Van de penningmeester
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