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Verslag 2011 van het Vogelringstation AW duinen.
Hans Vader.

Inleiding.
In 2011 werd op 128 ochtenden, 5 middagen, 8 avonden en 2 nachten geprobeerd om
vogels te vangen en te ringen op het Vogelringstation AW duinen.
Fred Koning en assistenten waren 40 dagen vooral actief met het opsporen van nesten en
het ringen van roofvogels en uilen in de hele AWD. Ook de plukresten en braakballen van
deze roofvogels werden weer opgespoord en gedetermineerd.
2011 was een slecht jaar voor de Bosuil. De Buizerd en Havik hadden echter een goed jaar.
Leuk was dat de Wespendief weer in de AWD broedde, zij brachten nu echter maar 1 jong
groot. In totaal ringde Fred: Bosuil 4 ad en 11 pul, Buizerd 1 ad en 26 pul, Havik 21 pul,
Wespendief 1 pul, Zwarte Kraai 2 pul, Holenduif 7 ad en 3 pul, Klapekster 3 ad, Gekraagde
Roodstaart 7 pul.
In totaal werden door de medewerkers van het Vogelringstation in 2011 ca. 4061 uren
besteed aan het ringen van vogels en alles wat daarbij komt kijken, inclusief de educatie en
PR, (maar exclusief de ringactiviteiten buiten de AWD).
Het aantal vogels die nieuw geringd werden (ex buiten AWD) in 2011 bedraagt 6767 vogels.
Bovendien werd ook nog 1250 keer een vogel met een ring gevangen. In 2011 gingen in
totaal 8017 vogels door onze handen, wat ruim 200 vogels meer is dan vorig jaar. Hiermee
is 2011 het beste jaar ooit geworden. Deze groei is vooral te danken aan een betere
bezetting van het Vogelringstation.
De top 10 van de nieuw geringde vogels:
Zwartkop
1771
Kleine Karekiet
824
Nachtegaal
347
Roodborst
342
Tjiftjaf
335

Merel
Boerenzwaluw
Rietzanger
Zanglijster
Tuinfluiter

293
265
214
207
196

Bezetting.
Door het grotere aantal van 8 ringvergunninghouders, maar vooral door de grotere inzet van
Koos van Ee en Oscar Verhoeven werden de inspanningen over meerdere mensen verdeeld
en werd op meer dagen gevangen.
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De grote wens van een dagelijkse bezetting is echter nog lang niet gerealiseerd. De opleiding
van Wil Tamis als een potentiele nieuwe ringvergunninghouder is in volle gang.
Leuke vangsten op het VRS.
Kwartel 12, Waterral 45, Kleine Plevier 3, Zilverplevier 1, Rosse Grutto 12, Steenloper 3,
Draaihals 5, Grote Bonte Specht 21, Kleine Bonte Specht 3, Boerenzwaluw 265, Gele
Kwikstaart 1, Cetti’s zanger 2, Snor 2, Veldrietzanger 1, Bladkoning 1.
Er werden dit jaar geen nieuwe soorten op ons Vogelringstation gevangen.
Evenals vorig jaar lieten de Kramsvogels, Koperwieken, Spreeuwen en Grote Gele
Kwikstaarten het grotendeels afweten. Ook dit jaar wilden de Boerenzwaluwen bij ons
ringstation slapen, dat leverden 265 nieuw geringde zwaluwen op. De Gierzwaluwen lieten
zich nauwelijks zien en nog minder vangen.
In 2011 werd maar één maal de magische grens van meer dan 200 vogels op een dag
overschreden. Andere goede dagen waren, 17 dagen met vangsten tussen de 100 en 200
vogels. Alle vangsten zijn inclusief retourvangsten. Er waren echter ook 2 dagen waarop
niets werd gevangen en 30 dagen met minder dan 25 vangsten. Het was dus een jaar waarin
veel gesprokkeld moest worden.
Bijzondere activiteiten/ gebeurtenissen.
Er werden dit jaar weer veel werkzaamheden uitgevoerd. Het jaarlijks terugkerende maaien
van het veld waar de slagnetten liggen werd geïntensiveerd. Vooral omdat gebleken was dat
er steeds meer paddenstoelen gingen groeien. Vooral de zeldzamere soorten profiteren van
het regelmatig maaien en afvoeren van het maaisel, waardoor de grond verarmd wordt.
 De gaasbogen werden voorzien van kleinmaziger gaas, omdat gebleken was dat de
Damherten het toch nog voor elkaar kregen om het net door de mazen te trekken en
op te vreten.
 Er werden 6 nieuwe uitneem kooitjes voor de Rallennetten gemaakt en in gebruik
genomen.
 Er werden een aantal nieuwe luidsprekerkastjes gemaakt en ook een aantal aansluitplaatsen voor de luidsprekers vernieuwd.
 Er werd ook een nieuwe kabel gelegd naar het eind van de Rietnetten met een
afsplitsing naar de nieuwe Rietnetten.
 Een aantal vaste plaatsen voor de Rallennetten werden voorzien van een betonvoet.
 In de schaftkeet werd elektra aangelegd en nieuwe slaapplaatsen gecreëerd.
 Een nieuw veldje noord van de Snippennetten werd in het maaiprogramma
opgenomen. Dat werd gedaan ter bevordering van een aantal leuke plantensoorten,
zoals Ogentroost, Waternavel, Duizend guldenkruid en Rietorchissen. Maar ook voor
een aantal grasland paddenstoelen die zich hier vestigden.
 Er werd als proef een kort mistnet, wat deels op een drijver geplaatst was, aangelegd
in G14.
 Alle Amerikaanse Vogelkersen in de omgeving van ons VRS werden geringd. Dat is
weer eens iets anders dan vogels ringen.
 De vegetatie bij de zogenaamde Driesprong wordt steeds hoger, waardoor er meer
vogels over de netten vliegen. Hier is dan ook ons 3e Hijsnet geplaatst, wat geheel
aan de verwachtingen voldeed.
 Op de jaarlijkse klusdag werden weer vele wilgen geknot en het snoeihout werd
gebruikt voor de Damhert barricades.
 Als nieuwe activiteit werden dit jaar de paddenstoelen op de maaiveldjes van ons
VRS geïnventariseerd. Zie artikel hierover in dit verslag.
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 Op verzoek van de VWG Zuid Kennemerland werd een excursie voor de leden
georganiseerd naar ons VRS. Er kwam slechts 1 lid opdagen, maar die is wel zo
enthousiast geworden dat zij zich direct heeft opgegeven als donateur en klusser.
 Op 4 oktober kregen wij bezoek van een TV ploeg van RTV NH. Zij hebben een
informatieve rapportage gemaakt over het ringen van vogels en het nut daarvan.

Ringers met Klapekster (foto Hans Vader)
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Lijst met vogels die geringd werden in 2011
Wespendief pul
Havik pul
Sperwer
Buizerd
Buizerd pul
Kwartel
Waterral
Waterhoen
Meerkoet
Kleine Plevier
Zilverplevier
Bonte strandloper
Bokje
Watersnip
Houtsnip
Rosse grutto
Groenpootruiter
Witgatje
Bosruiter
Steenloper
Holenduif
Holenduif pul
Bosuil
Bosuil pul
Koekoek
Gierzwaluw
Gierzwaluw pul
IJsvogel
Draaihals
Grote Bonte Specht
Kleine Bonte Specht
Veldleeuwerik
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Boompieper
Graspieper
Gele Kwikstaart
Grote Gele Kwikstaart
Witte Kwikstaart
Rouwkwikstaart
Winterkoning
Heggemus
Roodborst
Nachtegaal
Blauwborst
Witgesterde Blauwborst

1
21
3
1
26
12
45
1
1
3
1
9
1
5
1
12
5
14
1
3
7
3
4
11
1
2
6
4
5
21
3
15
265
1
2
6
1
26
27
1
55
149
342
347
25
29

Gekraagde Roodstaart
Gekraagde Roodstaart pul
Paapje
Roodborsttapuit
Merel
Kramsvogel
Zanglijster
Koperwiek
Cetti's Zanger
Sprinkhaanzanger
Snor
Rietzanger
Veldrietzanger
Bosrietzanger
Kleine Karekiet
Spotvogel
Braamsluiper
Grasmus
Tuinfluiter
Zwartkop
Bladkoninkje
Tjiftjaf
Tjiftjaf spp abien
Fitis
Goudhaan
Vuurgoudhaan
Bonte vliegenvanger
Baardmannetje
Staartmees
Glanskop
Pimpelmees
Koolmees
Boomkruiper
Klapekster
Vlaamse Gaai
Zwarte Kraai
Zwarte Kraai pul
Spreeuw
Huismus
Ringmus
Vink
Groenling
Putter
Kneu
Goudvink
Rietgors
TOTAAL
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25
7
1
7
293
10
207
73
2
109
2
214
1
35
824
3
95
169
196
1771
1
335
2
134
14
15
5
7
12
2
178
134
4
3
5
1
2
89
1
2
35
20
1
2
56
139
6767

Vangstverloop 2011
Marcel Schalkwijk
Het weer. In het tweede jaar op rij was het winterweer, zoals wij dat alleen nog uit de
boekjes kunnen herinneren. Na een extreme koude maand december van 2010, werd het in
januari wat zachter. Het ging wat kwakkelen en de winter leek op zijn retour. Voor ons als
ringers was er geen eer aan te behalen om er op uit te trekken. Het duin was helemaal leeg;
geen vogel te bespeuren. In februari moest koning winter zijn boeltje oppakken om plaats te
maken voor twijfelend voorjaar. Ook die zette kwakkelend in, waardoor het in februari en
maart te koel was om een bruisend voorjaar te kunnen produceren. Maar toen het voorjaar
eenmaal een feit was zette april de joker in. De maand april leek wel een zomerse maand.
Ook in mei en juni konden we volop genieten van zomerse temperaturen. Hierdoor viel er in
die maanden nauwelijks een spatje regen. Daar hebben we wel voor moeten boeten want
de echte zomermaanden juli en augustus waren te koud voor de tijd van het jaar en veel te
nat. Dagen met regen en heftige buien hebben ons die maanden dwars gezeten. September
was eigenlijk wel het goedmakertje voor de aller belabberste zomer. We werden getrakteerd
op heerlijk nazomerweer. Ook oktober was een tikje zomers te noemen. November 2011
gaat de boeken in als droogste maand sinds 100 jaar. Wat we aan neerslag tekort kwamen in
november werd in december weer ruimschoots goedgemaakt. Na medio december kreeg
het weer een wat winters karakter, maar de winter zette niet echt door. Mede door het
weer werd er na medio november niet meer geringd en werd de baan stelselmatig
afgebouwd.
Net opstelling Dankzij het prachtige
weer in april, werd besloten om de
netopstelling in enkele dagen tijd
volledig operationeel te maken. Iets
waar wij in voorgaande jaren pas in
juni mee begonnen. Door deze
volledige opstelling werden de
dagvangsten wel verhoogd. In dit jaar
werd ook het derde hijsnet
gerealiseerd. Dit net leverde in de
lijsterperiode mooie vangsten op. Het
2e hijsnet, waar verleden jaar aardig
Gierzwaluwen in werden gevangen,
leverde dit jaar bijna geen
Gierzwaluwen op. Dat lag niet aan het
net, maar er waren nauwelijks Gierzwaluwen en die er waren reageerde slecht.
Dit jaar hebben we echter met dit net en enige andere netten wel grote aantallen
Boerenzwaluwen kunnen vangen. Het is de moeite waard om volgend jaar deze
avondvangsten vroeger te starten.
De netopstelling van de CES was, zoals de handleiding dit voorschrijft, onveranderd
gebleven. De CES mistnetten waren weer vanaf medio april operationeel.
De locaties van de slagnetten zijn onveranderd gebleven. Wel werden enige voorheen
zandige plekken weer van gras ontdaan. Door knaagwoede van Damherten werden de
netten wel weer vernield en moesten vervangen worden. Ook de geluidsvoorzieningen van
slag “B” zijn vernieuwd.
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Het “eenden eiland” heeft een metamorfose ondergaan. Al het onkruid werd geruimd en er
zijn tegels aangelegd om woekering van onkruid en riet tegen te gaan. Tevens werd er een
eenden-vangkooi geplaatst. Die heeft echter zijn diensten nog niet echt kunnen bewijzen.
Tijdens de eerste storm werd het gevaarte vernield en lag er als een schroothoop bij. Na
reparatie werd de kooi herplaatst, maar dat heeft door de hoge waterstanden niet
geresulteerd in vangsten. Tijdens de eerste najaarsstorm werd de kooi weer vernield en ligt
er nu bij als een kunstobject.
De vangsten. In de maanden januari en februari zijn er geen vangactiviteiten geweest. Pas in
maart werd het ringwerk weer serieus opgepikt.
Zoals gebruikelijk zijn er pogingen gedaan om ook ‘s nachts te vangen. Het gaat dan om het
zgn “kwartelen” zoals dat in ringers jargon genoemd wordt.
Helaas heeft de locale Vos met 7 jongen onze hoge verwachtingen te niet gedaan. Er werd
tijdens de eerste de beste vangnacht een ware slachting toegebracht onder de in het mistnet
hangende Kwartels. Hierdoor werd besloten om dit seizoen geen verdere vangpogingen
meer te ondernemen. Het belang van de vogel staat immers altijd bovenaan. De steltlopers
lieten zich maar matig vangen in 2011. Daarentegen waren de vangsten van Nachtegalen
een ware topper. Nog nooit werden er tijdens de nazomertrek van Nachtegalen 347 vogels
van een ring voorzien. Vorig jaar was
de toon al gezet met 183 exemplaren.
Dit jaar dus bijna een verdubbeling!!
Dat alles in 2 weken tijd.
Van invasies of influxen was dit jaar
geen sprake. Ook landelijk gezien
waren er geen uitschieters. Alle dagen
bij elkaar opgeteld heeft er in 2011
30.488 meter aan mistnetten
opengestaan. Daarin zijn 6767 vogels
gevangen verdeeld over 87 soorten. In
totaal hebben de ringers van het
Vogelringstation 138 dagen besteed
aan het ringen.
De projecten “Visdief” , “ring-MUS” en “Oeverzwaluw”, maar ook de slagnetten maken geen
deel uit van dit overzicht.
Tabel 1 geeft het gemiddelde aantal gevangen vogels weer per 100 meter mistnet. Hierin is
ook te zien dat de stabiele lijn weer heel licht ophoog klimt.
2007
2008
Jaargemiddelde per 100 meter
21
30
mistnet
Tabel 1: Aantal vogels per 100 meter mistnet

2009

2010

2011

21

21

22

In figuur 1 zijn de gemiddelden verder uitgewerkt. De vangsten in de verschillende maanden
zijn in een grafiek gezet en over de jaren 2007-2011 bij elkaar gezet. Hieruit blijkt dat in juli
2011 gemiddeld 36 vogels zijn gevangen per 100 meter mistnet. Daarmee werd juli dan ook
gelijk de topmaand van 2011. Overigens haalt dat aantal het niet, vergeleken bij de goede
jaren 2007 en 2009 toen er in juni 53-61 en in september 2008 gemiddeld 58 vogels per
100 meter werden gevangen.
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Het was alleen aan een betere bezetting van ons ringstation te danken dat we toch nog een
zeer goed jaar hadden.

Figuur 1: Vangsten per 100 meter mistnet in maanden per jaar.
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Resultaten CES-project 2011
Marcel Schalkwijk
Inleiding:
Hoe we het klaar gespeeld hebben is een wonder, maar alle CES rondes zijn dit jaar
afgewerkt ondanks dat het weer tijdens de zomermaanden zeer bedroevend was. De zomer
van 2011 was veel te koud en te nat. Daar en tegen waren april, mei en juni ronduit
mediterraan te noemen. Het eind resultaat kan naar aanleiding hiervan wellicht herleid
worden. Met 183 nieuw geringde exemplaren is dit toch wel een erg mager jaar. Net in de
periode dat het jonge grut afhankelijk is van veel rupsen, muggen en andere insecten werd
het te koud en viel er erg veel regen.
Het gebied waarin de CES plaats vindt wordt al jaren in de zelfde staat gehouden zoals het
was toen wij in 1995 met het project begonnen en volgens de richtlijnen die door het
Vogeltrekstation werden opgesteld. Er wordt wel buitensporig hout weg gehakt rond de
standplaats van de mistnetten, maar het gehele biotoop wordt door ons en de terrein
beheerder met rust gelaten. Hierdoor is er een divers en interessant gebied ontstaan, waarin
tal van vogels zich thuis voelen.
De winter van 2011 heeft aan de plaatselijke standvogels een ware slag toegebracht. Dit is
de tweede keer op rij, dat de winter flink huishoudt, hierdoor wordt het steeds moeilijker
voor de plaatselijke populatie om zich te herstellen in dit unieke stukje Waterleidingduinen.
Zoals bekend wordt het CES project volgens een vast protocol afgewerkt en is men dan ook
verplicht om in de periode april-augustus 12 CES rondes te doen.
Hieronder het overzicht (tabel 1) van de vangdagen.
Tabel 1:Overzicht vangdagen 2011
Periode Vangdag
1
16-Apr
2
24-Apr
3
5-Mei
4
19-Mei
5
25-Mei
6
4-Jun
7
14-Jun
8
22-Jun
9
2-Jul
10
21-Jul
11
27-Jul
12
12-Aug

1 kj en > 1kj Grasmussen (foto Hans Vader)

Al die inspanningen leverde tal van nieuw te ringen vogels op. Toch gaat 2011 de boeken in
als het slechtste jaar van de afgelopen 11 jaar. (zie tabel 2). Weliswaar mogen er dan totaal
incl. alle terugvangsten 296 exemplaren door onze handen gegaan zijn, maar dit geeft een
vertekend beeld met wat we daadwerkelijk nieuw geringd hebben. De teller blijft dan staan
op 183 exemplaren.
Het mag duidelijk zijn dat de schuld dit keer niet alleen bij de terreinbeheerder gelegd kan
worden vanwege het terreinbeheer. Het is duidelijk dat de klimatologische veranderingen
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zeker bij de standvogels ook een rol spelen. Wat de beheerder wel aangerekend kan
worden, dat zijn de extreme waterstand-fluctuaties in het broedseizoen. Die zullen zeker van
invloed zijn op de lokale broedvogels en hun jongen productie.
Voor de duidelijkheid is er een splitsing gemaakt tussen nieuwe geringde exemplaren en
terug vangsten van reeds geringde vogels (TMD). Bij deze terugmeldingen zitten alle terug
vangsten van eigen geringde vogels en vogels die elders geringd zijn. Ook de in het
buitenland geringde vogels.
Wat opvalt is dat in de loop van de jaren de verhouding tussen nieuw geringde en reeds
geringde vogels verschuift. Zo is de verhouding in 2003; 82% nieuw en 18% TMD tegen 2011;
62% nieuw tegen 38% TMD.
Tabel 2: Overzicht CES nieuw geringd en terugmelding van de afgelopen 9 jaren.
Jaar
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
nieuw
346
431
336
263
267
277
288
TMD
75
117
96
127
98
79
82
Totaal
421
548
432
390
365
356
370

2010
244
88
332

Figuur 1 geeft nog een keer het overzicht van de CES, maar nu in een grafiek weer. Hierin is
te zien, dat het aantal terug vangsten van gemiddeld 97 vogels per jaar, over de laatste 9
jaren toch vrij stabiel is gebleven. De achteruitgang komt dus voor rekening van de nieuw
geringde vogels en is hoogst waarschijnlijk terug te voeren op de slechte productie van pulli.
Dat kan nooit alleen door het slechte weer veroorzaakt worden. Al jaren lijkt de populatie
van de broedvogels rond de CES-locatie achteruit te gaan. Dat kan ook veroorzaakt worden
door minder voedselaanbod, of door de klimaat verandering veroorzaakte verschuiving in
tijdstip van piek in de aantallen van bijvoorbeeld rupsen.
Figuur 1: Overzicht CES nieuw geringd en terug vangsten in de afgelopen 9 jaar.

Hieronder (tabel 3) het overzicht per maand. Het overzicht is verder opgesplitst in
leeftijden.
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2011
183
113
296

Tabel 3: CES 2011 nieuw geringde vogels.

CES 2011
Maand
Leeftijd
Soort:
Bosrietzanger
Braamsluiper
Fitis
Goudvink
Grasmus
Groenling
Grote bonte specht
Heggemus
Kleine bonte specht
Kleine karekiet
Koolmees
Merel
Nachtegaal
Pimpelmees
Rietgors
Rietzanger
Roodborst
Tjiftjaf
Tuinfluiter
Vink
Winterkoning
Witsterblauwborst
Zanglijster
Zwartkop
Totaal

April
>1kj

Mei
Juni
1kj >1kj 1kj >1kj

2

1
1

3
1
2

1

1

1
2

1

1
2
1

4

1
1
1
1

5
16

1

1

3
1

1
1
2
1
1
1

Juli
Augustus Totaal
2 1kj >1kj 1kj >1kj

3

5
1
1
2
2
2

1
2
1

1

1

1
2
2
4
28

11

5
2
1
3

17

3
30

1

1

1
1
4
1

1
1
1
9
11

6
2

1
6
1
2

2
1

6
1
2

1

2
1
5
54

1
21

3

2
4

3

1
1

9

5

2
7
6
4
9
1
1
7
1
25
19
2
4
12
6
5
1
30
3
7
3
7
3
18
183

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat in juli de meeste 1ste kalender jaar vogels, worden
gevangen en geringd, dit was 29% van de totale julivangsten. Uit de resultaten van augustus
kunnen we opmaken dat de vogels eigenlijk al gevlogen zijn en dat er waarschijnlijk geen
reproductie meer is van de lokale broedvogels.
Hierdoor laait de discussie weer op of het nog wel zin heeft om de laatste CES 12 of zelfs CES
11 nog in de huidige vorm uit te voeren. Ook andere ringstations bijv. Meijendel deelt deze
mening. Het zal dus in 2012 een uitdaging worden om in overleg met het Vogeltrekstation
het aantal vangperiodes aan te passen.
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Terugmeldingen in 2011.
Hans Vader
In de AWD geringd.
In 2011 ontvingen wij 64 terugmeldingen van vogels die wij in de AW duinen ringden. Het
aantal begint weer iets te stijgen, maar de meldingen uit het buitenland komen nog niet erg
vlot binnen. Dat wordt veroorzaakt doordat het invoerprogramma GRIEL van het
Vogeltrekstation nog steeds niet vlekkeloos werkt. Zelfs eind februari 2012 druppelen nog
steeds terugmeldingen binnen van vogels die al in juli en augustus 2011 gecontroleerd
werden. Hierbij waren ook velen uit Nederland.
Er kwamen nu 30 terugmeldingen uit het buitenland, dat waren; 19 uit België, 4 uit
Duitsland, 5 uit Frankrijk, 1 uit Denemarken, 2 uit Engeland en 2 uit Spanje. Ook dit jaar
werden de meeste vogels als gecontroleerd gemeld, dit betekend dat ze werden gevangen
door een ringer. Huiskatten waren verantwoordelijk voor de dood van 2 Zwartkoppen, zowel
in Denemarken als in Engeland.
De twee terug gemelde Koperwieken zijn waarschijnlijk beiden geschoten in Frankrijk. De
Kokmeeuw 3275396 werd weer afgelezen bij de Benthuizerplas in Zoetermeer. Dat maakt
hem nu met de leeftijd van 33 jaar de oudste Kokmeeuw van de wereld. Een goede tweede
was Zilvermeeuw 5143848, die als pul in de AWD geringd werd. Hij werd dood gevonden op
Vlieland en was ruim 30 jaar oud.
Lijsters, zoals Merel en Koperwiek kunnen wel 10 jaar oud worden, dus meldingen van 4 en 5
jaar oud zijn niet extreem. Beide Merels werden uit Duitsland gemeld, dat geeft de richting
of het land van herkomst aan. Bekend is dat de meeste zangvogeltjes niet erg oud worden.
Dit jaar vierde 2 Kleine Karekieten en een Sprinkhaanzanger hun 3 e verjaardag. Een
Rietzanger en een Kleine Karekiet werden op een grote afstand terug gemeld, namelijk op
ruim 1100 km uit Spanje. Een Veldleeuwerik die op 19 december werd geringd, werd een
half uur later opnieuw gevangen op VRS Meijendel in Wassenaar. Dat is 26 km zuidelijk van
de AWD, hij moet dus minstens 52 km per uur gevlogen hebben.
Elders geringd.
In 2011 werden 36 vogels gevangen of
gevonden met een ring die niet door ons werd
aangelegd. Dat is inclusief 2 Pimpelmezen uit
uilenbraakballen. Hierbij waren 5 buitenlandse
ringen, zoals; 2 Kleine Karekieten en 2 Fitissen
uit België. De ring uit Finland zat om de poot
van een Kramsvogel die als pul geringd werd
op 1959 km ten noorden van de AWD.
De meeste vogels waren afkomstig van de
ringstations langs de kust van Noord Holland.
Enkele zangvogels bereikten een wat hogere
leeftijd, zoals een Tuinfluiter van 4 jaar en een
Zwartkop en een Fitis van ieder 3 jaar oud.
Vangst van Cetti’szanger (foto: Hans Vader)
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Terugmeldingen van vogels met een door ons aangelegde ring,
gevangen of gevonden buiten de AWD.
Soort, ringnr
gesl/lft geringd op terug op
Houtsnip
1427041
O > 1kj
27-10-09
29-01-11
Zilvermeeuw
5143848
O pull
23-07-80
21-01-11
Kokmeeuw
3275396
O pull
25-09-78
21-03-11
Veldleeuwerik
V483648
O vg
19-12-10
19-12-10
Roodborst
AP41139
O 1kj
12-06-10
20-06-11
Nachtegaal
V483941
O 1kj
12-07-11
15-08-11
V484297
O 1kj
3-08-11
4-08-11
V484332
O 1kj
6-08-11
17-08-11
V484368
O 1kj
10-08-11
15-08-11
Merel
L217042
V 1kj
13-11-05
17-03-09
L218004
M 1kj
7-10-07
28-03-11
Koperwiek
H256005
O 1kj
29-12-05
4-01-09
H256562
O > 1kj
18-10-09
30-01-10
Zwartkop
V381929
M 1kj
4-11-08
22-05-11
V481058
M 1kj
26-09-08
28-07-10
V482718
V 1kj
11-09-10
25-09-11
V484296
M 1kj
3-08-11
13-08-11
V484795
M vg
1-09-11
17-09-11
V525916
V 1kj
30-10-11
29-10-11
Rietzanger
AH03549
O 1kj
7-07-06
7-08-07
AP38806
O 1kj
5-07-09
21-05-10
AP41497
O 1kj
21-07-10
24-08-11
AT13557
O 1kj
5-07-11
31-07-11
AT14355
O 1kj
13-08-11
16-08-11
Bosrietzanger
AP41410
O 1kj
18-07-10
20-07-11
Sprinkhaanzanger
AP42882
O 1kj
28-06-10
1-08-11
Kleine Karekiet
AD23443
O 1kj
21-08-01
28-06-03
AH01573
O 1kj
12-08-05
12-08-08
AK61240
O 1kj
24-09-07
4-09-08
AL96355
O 1kj
2-08-08
11-07-12
AL96355
O 1kj
2-08-08
22-06-11
AL96496
O >1kj
9-08-08
9-08-09
AP39548
O 1kj
6-08-09
14-08-09
AP39848
O 1kj
15-08-09
11-06-11
AP41515
O 1kj
23-07-10
17-08-10

vindplaats en bijzonderheden

km

dagen

Foord Farm, Engeland

treinsl.

268

Ballumer Stuifdijk, Ballum, Friesland

dood

147 11139

Zoetermeer, Benthuizerplas, Zd-Holland

afgelezen

31 11957

VRS Meijendel, Wassenaar, Zd-Holland

gec.

26 30 minuten

VRS van Lennep, Overveen, Nrd-Holland

gec.

8

373

VRS van Lennep, Overveen, Nrd-Holland
VRS van Lennep, Overveen, Nrd-Holland
Berenbrecht, Belgie
VRS van Lennep, Overveen, Nrd-Holland

gec.
gec.
gec.
gec.

8
8
111
8

34
1
10
5

Helgoland, Duitsland
gec.
Langholz, Klein Waabs, Elmshorn, Duitslanddood, glas

301
434

1220
1268

Frossay, Pais de la Loire, Frankrijk
La Salvetat-sur-Agout, Frankrijk

geschoten
dood

734
983

1102
104

Central Denmark Region, Denemarken
Helpup, Helgoland, Duitsland
Ingooigem, België
VRS van Lennep, Overveen, Nrd-Holland
Berenbrecht, Belgie
Hedle Road, Finstown, Engeland

kat
gec.
gec.
gec.
gec.
kat

521
289
187
8
111
882

929
305
378
10
15
25

Hondarribia, Basque Country, Spanje
Vrouwenpolder, Oranjezon, Zeeland
Gare, Donges,Pays de la Loire, Frankrijk
Veurne, België
Oorderen België

gec.
gec.
gec.
gec.
gec.

1107
107
734
192
118

396
321
398
25
2

VRS van Lennep, Overveen, Nrd-Holland

gec.

7

367

VRS van Lennep, Overveen, Nrd-Holland ook 12-7
gec.

7

338

530
187
1103
28
28
191
187
51
627

676
1096
346
1073
1054
365
8
665
24

Kl.Breesen, Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland.
Anzegem, België
gec.
Hondarribia, Basque Country, Spanje
gec.
VRS Meijendel, Wassenaar, Zd-Holland ook 21-5,
gec.
2-7
VRS Meijendel, Wassenaar, Zd-Holland
gec.
Zwevegem, België
gec.
Ingooigem, België
gec.
Zwanenwater, Nrd-Holland
gec.
St Philbert, Frankrijk
gec.

459

AP41570

M >1kj

25-07-10

31-07-11 Berenbrecht, Belgie

gec.

112

370

AP41631

O 1kj

27-07-10

6-06-11 Berenbrecht, Belgie

gec,

112

374

AP42170

O 1kj

9-08-10

14-08-10 Bassin de 5 tailles, Frankrijk

gec.

231

4

AP42212

O 1kj

9-08-10

14-08-10 Bokrijk,België

gec.

168

4

AP42475

O 1kj

14-08-10

27-07-11 VRS van Lennep, Overveen, Nrd-Holland

gec.

7

346

AP42737

O 1kj

20-08-10

18-09-10 Kokszijde, België

gec.

190

28

AT12326

O 1kj

11-09-10

16-07-11 VRS Castricum, Nrd-Holland

gec.

21

308

AT12328

O 1kj

11-09-10

26-06-11 VRS Castricum, Nrd-Holland ook 2-6,7-6,10-6,14-6
gec.

21

287

AT12604

O 1kj

29-09-10

12-06-11 VRS Castricum, Nrd-Holland

gec.

21

255

AT14000

O 1kj

29-07-11

31-07-11 Zwanenwater, Nrd-Holland

gec.

53

1

AT14419

O 1kj

15-08-11

31-08-11 Bokrijk,België

gec.

166

15

AT14802

O 1kj

27-08-11

gec.

111

7

AT15149
Vuurgoudhaan
Y10256
Pimpelmees
AT12852
Rietgors
AT13457

O 1kj

9-09-11

16-09-11 VRS van Lennep, Overveen, Nrd-Holland

gec.

8

7

M 1kj

3-09-11

16-09-11 Zeebrugge, België

gec.

145

12

O 1kj

29-05-11

29-05-11 Molen weg 3, Hippolytushoef, Nrd-Holland

gec.

71

228

O 1kj

27-6-2011

15-9-2011 VRS Castricum, Castricum, Nrd-Holland ook 2-6,7-6,10-6,14-6
gec.
22

80

4-09-11 Berenbrecht, België
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Terugmeldingen van vogels met een niet door ons aangelegde ring,
gevangen of gevonden in de AWD.
Soort, ringnr gesl/lft geringd opterug AWD ringplaats en bijzonderheden
km dagen
Nachtegaal
V472680
O 1kj
13-08-10
4-06-11 VRS van Lennep, Overveen, Nrd-Holland
8
294
V477630
O 1kj
16-07-11 20-07-11 VRS Castricum, NH.
22
3
V477703
O 1kj
21-07-11 28-07-11 VRS Castricum, NH.
22
6
V486073
O 1kj
16-07-11 20-07-11 VRS Meijendel, Wassenaar, ZH
26
4
V486138
O 1kj
27-07-11
1-08-11 VRS Meijendel, Wassenaar, Zd-Holland
26
4
V505619
O 1kj
15-08-11 18-08-11 VRS van Lennep, Overveen, Nrd-Holland
8
2
Roodborst
AT28051
O 1kj
19-11-10 29-10-11 Breekade 25, Krimpen a/d Lek, GLD
93
343
Kramsvogel
A701547
O pul
7-06-09 16-11-10 Rovaniemi, Lappi, Finland
1959
526
Rietzanger
AT36563
O >1kj 14-04-11
2-06-11 VRS van Lennep, Overveen, Nrd-Holland ook 20-4
8
48
AV77635
O 1kj
22-08-11
1-09-11 Terwispel, Venebuurt, Smelle Wan.
128
10
Kleine Karekiet
.11144455
O 1kj
14-08-09 25-07-11 Berendrecht, België
111
710
11327411
O >1kj 30-08-09 10-06-11 Heultje, België
141
649
AP35220
O 1kj
16-08-08 21-07-11 VRS Vlieland, Friesland
105 1069
AS93345
O >1kj 21-05-10
4-05-11 VRS Castricum, Castricum, Nrd-Holland
22
347
AT40262
O >1kj 31-07-10 28-05-11 VRS Meijendel, Wassenaar, Zd-Holland
26
301
AT88472
O >1kj 22-06-11 11-07-11 VRS Castricum, Castricum, Nrd-Holland
22
18
AV04598
V >1kj 18-05-11
7-07-11 NTKC Camping, Huizen, NH
47
50
Braamsluiper
AP23423
O 1kj
1-08-09 24-04-11 VRS van Lennep, Overveen, Nrd-Holland
8
631
AT38116
O 1kj
28-06-11 18-08-11 VRS van Lennep, Overveen, Nrd-Holland
8
50
Tuinfluiter
V289168
O 1kj
4-08-07
4-07-11 VRS v Lennep,KD,NH. Ook 11-5-11,14-6-11
8 1430
Zwartkop
AT89723
O 1kj
13-08-11 28-09-11 VRS Castricum, Castricum, Nrd-Holland
22
46
BA35216
M 1kj
11-09-11 23-09-11 Ooijpolder, Ooijse Graaf, Gld. Ook 17/9
112
12
V247091
M 1kj
10-09-08 16-09-11 VRS van Lennep, Overveen, Nrd-Holland
9 1101
V247530
O 1kj
28-06-11 20-07-11 VRS v Lennep, KD, NH.
9
22
V247568
O 1kj
1-07-11 25-08-11 VRS van Lennep, Overveen, Nrd-Holland
9
55
V427942
M >1kj 16-04-10 21-07-11 VRS v Lennep, KD, NH.
8
460
Tjiftjaf
T58742
O 1kj
1-07-11 17-09-11 VRS van Lennep, Overveen, Nrd-Holland
9
78
Y49334
O vg
28-10-11
5-11-11 VRS v Lennep, KD, NH.
8
7
Fitis
AH2425
O 1kj
29-07-08 25-04-11 Dendermonde Vlaams Gewest, België
146 1000
AV7514
V 3kj
9-08-10 10-06-11 Tienen, België
ook 23-4, 25-4,
19-5,2-6
19-5,2011
2-6
173
283
Baardman
AT53216
M 1kj
18-07-10 15-10-10 Oostvaardersdijk, Almere, Flevoland
48
89
Pimpelmees
AT37193
O 1kj
4-07-11 25-09-11 VRS van Lennep, Overveen, Nrd-Holland
9
83
AT92505
O 1kj
14-10-11 24-10-11 VRS Castricum, Castricum, Nrd-Holland
22
9
AV58055
O 1kj
13-10-11 29-10-11 VRS van Lennep, Overveen, Nrd-Holland
8
15
AV58355
M 1kj
30-10-11 12-11-211 VRS van Lennep, Overveen, Nrd-Holland
8
11
Rietgors
V477797
O 1kj 27-7-2011 27-9-2011 VRS Castricum, Castricum, Nrd-Holland
22
62
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Leuke eigen terugvangsten in 2011.
Hans Vader
Er werden dit jaar erg veel eigen terugvangsten gedaan. Hieronder worden echter
uitsluitend terugvangsten vermeld van minstens 1 jaar oud.
Het blijft bijzonder om een vogel die helemaal naar Afrika is gevlogen om te overwinteren,
na één of meer jaren weer in handen te hebben. Meestal zijn het lokale broedvogels, maar
ook doortrekkers maken vaak van de zelfde voedsel- of rustgebieden gebruik.
Er werden van 25 vogelsoorten in totaal 257 exemplaren terug gevangen. Hierbij waren
weer vogels die zich na hun eerste vangst weer vele keren lieten terug vangen. Dit zullen wel
voornamelijk lokale broedvogels zijn.
Afrikagangers.
Van de Nachtegaal werden 11 ex. terug gevangen. Twee ex. werden in het vroege voorjaar
gevangen, resp. op 9 april en 4 mei. De meeste worden echter gevangen tussen begin juni
tot eind juli. Vooral het afspelen van de zang, levert in het eerste half uur na zonsopkomst
vaak veel vangsten op. Eén Nachtegaal liet zich in 3 jaar al 13x terug vangen. Een andere van
2 jaar oud liet zich 7x terug vangen. Er waren echter ook 3 vogels die zich in 1 jaar al 6x
lieten terug vangen.
Van de Witster Blauwborst werden 6 ex. terug gevangen. Eén ex. van 2 jaar oud liet zich al
9x terug vangen, een ander ex. van 1 jaar werd 5x terug gevangen.
Van de Tuinfluiter werden 12 ex. terug gevangen. Hierbij waren 3 ex. van 4 jaar oud en 1 ex.
van 3 jaar. Twee vogels lieten zich ieder 6x en één andere 7x terug vangen.
Van de Zwartkop werden 7 ex. terug gevangen. Dit is naar verhouding van de grote aantallen
die wij jaarlijks ringen, niet veel. Er waren 2 ex. van 2 jaar oud bij.
Van de Braamsluiper werden 4 ex. terug gevangen. Hierbij was 1 ex. van 3 jaar oud die zich
na het ringen al 8x heeft laten terug vangen.
Van de Grasmus werden 10 ex. terug gevangen. Hierbij één vogel van 4 jaar, die zich al 13x
liet vangen. Er waren ook twee vogels van 3 jaar en 4 ex. van 2 jaar bij. Eén ex. van 2 jaar oud
liet zich al 9x vangen.
Van de Rietzanger werden 21 ex. terug gevangen. Dit is de helft van vorig jaar. Dit jaar
werden 2 ex. van 3 jaar en 5 ex. van 2 jaar gevangen. Twee vogels van 2 jaar oud lieten zich
al resp. 15x en 7x terug vangen.
Van de Kleine Karekiet werden 53 ex. terug gevangen. Hierbij waren vogels van 1x5 jaar, 2x4
jaar, 4x3 jaar en 12x2 jaar oud. Drie tweejarigen lieten zich al 5x, 6x en 7x terug vangen.
Van de Bosrietzanger werd 1 ex. terug gevangen. Deze werd 2 jaar geleden geringd en liet
zich al 3x terug vangen.
Van de Fitis werden 17 ex. terug gevangen. Hierbij waren vogels van 2x3 jaar en 8x2 jaar
oud, daaronder 2 ex. die zich resp. 6x en 7x terug lieten vangen.
Van de Tjiftjaf werden 35 ex. terug gevangen. Hierbij waren vogels van 3x3 jaar en 5x2 jaar
oud. 13 Tjiftjaffen werden zo vaak in de broedtijd gevangen, dat aangenomen mag worden
dat zij in de directe omgeving van de netten hun territorium hadden. De terug vangsten
varieerden tussen 3x en 9x na de eerste vangst.
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Ringmus: Wellantcollege Alphen aan den Rijn
D. Kroon en Koos van Ee.
Naast het ringwerk bij VRS AW-duinen ben ik dit
jaar ook gestart met een ringproject op mijn werk.
Als docent groene vakken bij het Wellantcollege
in Alphen aan den Rijn ben ik dit jaar begonnen
met een Ringmusproject. Dit is een nieuw project
van het vogeltrekstation. Het is een onderzoek
aan de vogels binnen de bebouwde kom. Vanaf 15
maart hebben de netten hebben nu inmiddels 27
keer opengestaan. Er staat dan totaal 57 m.
mistnet een periode van minimaal 6 uur open. D.
Kroon is mijn vaste assistent bij dit project en
ringer in opleiding. We hebben mooi kunnen
voldoen aan de eis: minimaal 22 metingen dit
jaar. Er zijn inmiddels meer dan 50 soortgelijke projecten binnen de bebouwde kom in
Nederland en samen begint er een aardig beeld te ontstaan rond de stadsvogels. In totaal
zijn 219 vogels gemeten, gewogen en van een ring voorzien en zijn er 46 terug gevangen.

Soort

geringd terugvangst

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Merel
Koolmees
Zanglijster
Heggenmus
Vink
Roodborst
Groenling
Pimpelmees
Turkse tortel
Winterkoning
Boomkruiper
Staartmees

49
29
8
11
13
13
6
9
5
10
1
9

4
10
1
14

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Spreeuw
Zwartkop
Ringmus
Huismus
Tjiftjaf
Gek. Roodstaart
Grasmus
Koperwiek
Zwarte Kraai
Gaai
Ekster

21
7
4
2
10
2
3
3
1
2
1

1
1

Totaal 265

219

8
2
1
1

3

46
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Verschillende leerlingen hebben de vogels van dichtbij kunnen bewonderen. We hebben ze
laten zien hoe we soms de leeftijd kunnen bepalen en hoeveel reservevet ze hebben
opgeslagen voor de trek.
Leuke vangsten waren de
Boomkruiper, Kraai, Gaaien, Tortels,
Groenlingen en Ekster
Een stelletje Heggenmussen met hun
jongen, een paar Koolmezen en
Roodborsten zijn vaste nethangers
geworden. De actuele stand van de
aantallen en gevangen soorten
vogels kunt U ook volgen op
http://www.trektellen.nl/default.asp
?site=0&taal=1&land=1 bij
VRSWellantcollege Alphen aan den
Rijn.
Heeft u vragen of wilt u verdere
informatie dan kunt u bij ons terecht.
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Paddenstoelen op het Vogelringstation.
Zita Kottman en Hans Vader
Het runnen van een Vogelringstation houdt meer in dan netten plaatsen, vogels vangen en
ringen en de administratie daarvan.
Tot de jaarlijks terugkerende werkzaamheden behoort ook het terrein onderhoud.
Gedurende het hele groeiseizoen moeten de banen onder de mistnetten gemaaid worden.
Maar ook het hele veld rond de slagnetten. Als dat niet zou gebeuren, dan zou binnen twee
jaar het hele terrein zijn dichtgegroeid met vooral riet.
Ook de twee kwelplasjes bij de slagnetten worden onderhouden om dichtgroeien tegen te
gaan. Dat gebeurt o.a. om ze aantrekkelijk te houden voor steltlopers en IJsvogel. Opvallend
is echter dat ook vele soorten en grote aantallen libellen, water- en pantserjuffers hier van
profiteren. Dat heeft al geleid tot deelname aan de inventarisaties hiervan, die door Piet
Veel worden uitgevoerd.
Op de regelmatig gemaaide grasveldjes rond
de slagnetten wordt ook zoveel mogelijk het
maaisel afgevoerd. Op deze veldjes worden
de laatste jaren steeds meer paddenstoelen
gezien. Dat waren vooral vertegenwoordigers
van de wasplatengroep. Omdat op meerdere
plaatsen in de AWD deze
graslandpaddenstoelen worden
geïnventariseerd kwam het idee bij mij op om
ook de vinkenbaanveldjes te gaan
inventariseren. Omdat mij gebleken was, dat
paddenstoelen moeilijk op naam te brengen zijn, kwam het er nooit eerder van.
Zita Kottman, die vele jaren samen met haar man Joop op ons Vogelringstation actief is
geweest, heeft afgehaakt om gezondheidsredenen, omdat zij steeds minder mobiel werd. Zij
is echter wel afgestudeerd op paddenstoelen, dus vroeg ik haar of zij er mogelijk iets voor
voelde om de paddenstoelen te gaan inventariseren. Dat wilde zij wel en het onderzoek is
deze nazomer gestart.
Vanaf half augustus werden de veldjes regelmatig gecontroleerd en de vondsten vielen niet
tegen. Van alle soorten zijn kleine aantallen verzameld en thuis met een microscoop
gedetermineerd. Vooral de Rode Lijstsoorten, zoals staalsteeltjes, satijn- en
gordijnzwammen, franjehoed en vele wasplaten vielen op en geven de waarde aan van de
gemaaide Vinkenbaanveldjes.
Er werden twee verschillende terreintjes onderzocht. Terrein 1 ligt rond de slagnetten. Dat is
het belangrijkste veldje omdat hier al vele
jaren gemaaid wordt. Terrein 2 ligt ten
noorden van terrein 1 en is hiervan
gescheiden door een moerassig terreintje. Dit
terrein is pas één jaar gemaaid, vooral voor
planten. Hier groeit o.a. rietorchis,
waternavel, duizendguldenkruid en
ogentroost. Ook hier werden al meer
paddenstoelen aangetroffen dan voor het
maaien en afvoeren. In totaal werden op
beide veldjes al 52 soorten paddenstoelen
aangetroffen, waaronder 10 Rode Lijst
soorten en 8 soorten wasplaten.
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Paddestoelen inventarisatie op maaiveldjes bij VRS AWD 2011
Soort
Gazonvlekplaat
Bleke mollisia
Doorzichtig wasbekertje
Kleine bovist
Blauwplaat staalsteeltje
Zwartsnee satijnzwam
Elven wasplaat
Puntmuts wasplaat
Zwartwordende wasplaat
Kabouter wasplaat
Loodgrijse bovist
Afgeplatte stuifzwam
Grauwe vlekplaat
Zachtstekelige stuifzwam
Zwarte kluifzwam
Bos parasolzwam
Parel stuifzwam
Oranjerood trechtertje
Gele zwartwordende wasplaat
Gewoon papegaaizwammetje
Gewone viltkop
Dunsteel satijnzwam
Oranjegeel trechtertje
Zwerm inktzwam
Geurende wasplaat
Takruitertje
Mest trechterzwam
Zwartwitte veldridderzwam
Duin parasolzwam
Okerbruine franjehoed
Slanke trechterzwam
Geringde vaalhoed
Duinwasplaat
Giftige weidetrechterzwam
Bleke veldtrechterzwam
Puntig kaalkopje
Slanke anijstrechterzwam
Afgeplatte stuifzwam
Veenmos grauwkop
Barnsteen mosklokje
Witte taailing
Bruine satijnzwam
Zwartbruine vlekplaat
Kaneelkleurige gordijnzwam
Dwerghertenzwam
Zandkaalkopje
Eikebladzwammetje
Grauwe bossatijnzwam
Gewoon donsvoetje

latijnse naam
Panaeolus foenisecii
Mollisia discolor
Orbilia saraziniana
Bovista pusilla
Entoloma chalibaeum
Entoloma serrulatum
Hygrocybe ceracea
Hygrocybe acutoconia
Hygrocybe conica
Hygrocybe insipida
Bovista plumbea
Vacellum pratense
Panaeolus fimicola
Lycoperdon molle
Helvella lacunosa
Lepiotaclypeolaria
Lycoperdom perlatum
Riokenella fibula
Hygrocybe varchloroides
Hygrocybe psittacina var.
psittacina
Inocybe dulcamara
Entalom hebes
Rickinella fibula
Coprinus disseminatus
Hygrocybe russocoriacea
Marasmiellus ramealis
Clitocybe beamarescens
Melanoleuca polioleuca
Lepiota alba
Psathyrella bifrons
Clitocybe gibba
Hebeloma crusbiliniforme
Hygrocybe conicoides
Clitocybe rivulosa
Clitocybe agrestis
Psilocybe semilanceata
Clitocybe fragans
Vascellum pratense
Tephrocybe palustris
Galerina vittaeformis
Makasmius epiphyllus
Entoloma sericeum
Panaeolus ater
Cortynarius cinnamomeus
Pluteus nanus
Psylacibe montana ss.str.
Collybia dryopphilla
Entoloma rhodopollium
Tubaria furfuracea

Afkortingen in de Rode Lijst zijn:
EB = Ernstig bedreigd
BE = Bedreigd
KW = Kwetsbaar
GE = Gevoelig
Getallen in aantal kolom zijn onderzochte aantallen.

18

data
17/8, 23/9, 13/11, 24/11,
17/8,
17-8,
17/8,
17/8, 1/9, 17/9, 13/10,
1/9,
17/9,
17/9, 23/9
1/9, 23/9, 13/10
1/9, 13/10,
1/9, 23/9
1/9,
1/9, 30/11,
1/9,
17/9,
23/9,
23/9,
23/9,
23/9,
23/9,
23/9,
23/9, 30/11,
13/10,
13/10,
13/10,
13/10,
13/10, 30/11,
31/10, 13/11, 30/11,
31/10, 30/11,
31/10,
31/10,
31/10,
13/11,
13/11,
13/11,
13/11,
13/11,
13/11,
30/11,
30/11,
30/11,
30/11,
30/11,
30/11,
24/11,
24/11,
24/11,
24/11,
24/11,

Rode Lijst aantal
17
1
1
1
ja, KW
6
ja, KW
3
ja, KW
2
ja, KW
3
18
ja, KW
3
2
1
2
1
1
1
1
4
1
ja, GE
1

ja, BE

ja, BE

ja, GE

ja, BE

1
2
3
1
1
6
4
16
2
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
3
3

Grote fluctuaties in de waterstanden ook in 2011.
Hans Vader.
Vogelonvriendelijk beheer.
Het is algemeen bekend dat grote schommelingen in de waterstand tijdens het broedseizoen
funest zijn voor de plaatselijke broedvogels.
Dat geldt vooral voor vogelsoorten die op of vlak boven de moerasgrond broeden. Bij een
plotselinge stijging van het water zullen hun nesten onder water verdwijnen. Denk hierbij
aan Rietgors, Rietzanger en Blauwborst. Vogels die op het water broeden, zullen hun nesten
ook verliezen bij snelle stijging van het waterpeil. Tot deze groep behoren o.a. Roerdomp en
Waterral deze zullen ook hun nest verlaten bij een plotselinge sterke daling van het water,
omdat hun nest dan omvalt of bereikbaar wordt voor grondpredatoren. Als de Waterrallen
tijdens de daling al jongen hebben, zullen deze sterven door voedselgebrek. Er moet
voldoende foerageergebied zijn waar zo’n 10 cm water staat. Vogels die voor het voedsel
zoeken zijn aangewezen op drassige grond of open strandjes kunnen onvoldoende voedsel
vinden voor zichzelf of hun jongen als dit biotoop plotseling (ver) onder water staat, denk
hierbij aan Blauwborst en Rietgors.

Grafiek 1. Duidelijk is te zien dat tijdens de broedtijd (groene kader) de waterstand zich
regelmatig ver boven of onder het ideale peil bevindt.
Binnen het groene kader is het ecologisch beste waterpeil. De 0 lijn is de bodem van de
kwelplas. Duidelijk is te zien dat het peil maar kort op het gewenste niveau is.
Het begint al een traditie te worden! Ook dit jaar fluctueerde de waterstand in de drains
tussen de geulen 13-19 en 14-18 weer extreem. De peilreeks eindigde vorig jaar op eind
december en was toen -20 cm. Spoedig daarna begon het water echter weer te stijgen, want
op 16 januari 2011 stond het al weer op 72 cm. Dat is natuurlijk nog veel te laag voor een
winterpeil, dat zou al maanden op zijn maximum moeten staan.
De broedtijd van water- en moerasvogels is vrij lang en begint al vanaf 15 maart en loopt
door tot eind augustus (tweede broedsels). Denk hierbij aan vroege broeders zoals
Roerdomp, Waterral, Dodaars en Grauwe Gans en later de echte rietvogels, maar ook
verschillende soorten eenden.
Uit ervaring weten wij dat de meest gunstige waterstand (gemeten bij ons ringstation) in de
broedtijd ligt tussen 50 en 70 cm. Deze moet dan niet te veel fluctueren. De waterstand was
van half tot eind maart redelijk en zonder extreme fluctuaties. Daarna daalde de waterstand
tot 5-15 cm onder het gunstige peil, dit duurde tot 5 april. Van 6 tot 23 april was de
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waterstand min of meer goed, maar met te grote fluctuaties tot 30 cm. Daarna was de stand
tot eind april veel te laag, tot 30 cm onder het gunstige peil.
De waterstand was hierna van begin mei tot begin juli erg wisselvallig, met waterstanden
tussen 46 en 113 cm. Vanaf 5 juli zakte het water extreem snel met 55 cm. in 4 dagen. Dit
zette door tot de stand op 8 cm, kwam te staan, dat was een daling van 80 cm. in 2 weken.
De rest van juli tot half augustus bleef de stand te laag om vanaf 14 augustus snel te stijgen
met 75 cm. Eind augustus was de broedtijd voorbij en zou de waterstand mogen stijgen om
uiteindelijk weer het maximale winterpeil te bereiken. Wat gebeurde echter, de waterstand
zakte nog verder tot -2 cm op 21 november. Eind november steeg de stand weer iets, maar
op 31 december zakte het water weer tot 12 cm.
Geconcludeerd kan worden, dat de waterstand gemiddeld over het jaar, weer het tegenover
gestelde was van een natuurlijke waterstand. De laagste standen waren in de winter en de
hoogste in de zomer. Het zijn echter de extreme fluctuaties, die vooral in het broedseizoen
de meeste schade zullen aanrichten bij de lokale broedvogels.
De meeste grondgebonden insecten, hagedissen, muizen, mollen en hun jongen of eieren,
maar ook de orchideeën zullen negatieve gevolgen ondervinden van deze extreme
omstandigheden.
Wij beseffen echter wel dat ook het 1e infiltratiegebied tot het waterwingebied behoort. De
beheerder heeft ongetwijfeld goede redenen gehad voor het veroorzaken van deze
onnatuurlijke waterstanden. Wij zijn echter hoopvol gestemd en erg benieuwd of het de
technische staf lukt om, vooral in de broedtijd, een waterstand te realiseren die recht doet
aan de unieke natuurwaarden in het noordelijk deel van het 1e infiltratiegebied.
Wij en de gehele natuur zullen daar dankbaar voor zijn.
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Twee weken vogels ringen op Schiermonnikoog.
Koos van Ee
Naast mijn ringwerk bij het Vogelringstation AW
duinen (VRS AWD), ben ik ook actief bij VRS
Calidris en VRS Schiermonnikoog, beide op
Schiermonnikoog.
Mijn eerste actie in 2011 was 5 dagen ringen, van
30 juli-3 augustus bij Calidris. Ik was daar samen
met Wil Tamis, ook ringer van VRS AWD. Op 28 juli
zijn wij ’s ochtends op Schier aangekomen. We zijn
’s middags direct begonnen met het plaatsen van
de ca. 70 meter mistnetten in de Zeereep,
waarmee we ook direct hebben gevangen.
De volgende dag de andere spullen voor de steltlopervangsten aangevoerd en de tent
opgezet. Nu maar hopen op gunstig weer. Op zaterdag 30 juli stond er te veel wind en het
leek er niet op dat er ’s nachts gevangen zou kunnen worden. Dus zijn we maar met de
netjes op luwe plaatsen in de Zeereep wat zangvogels gaan vangen. Dat hebben wij de
volgende ochtend ook eerst gedaan. ’s Middags werd het mooi stil weer, toen hebben we
met 4 man de netten langs het wad opgezet. ’s Avonds om 22.00 uur vertrokken we met
mooi stil weer naar de netten. Daar hing al de eerste Steenloper op ons te wachten.

Deze eerste nacht leverde 25 wadvogels op,
waaronder 1 terugvangst van een geringde Rosse
Grutto. Deze werd geringd op 19 mei 2011 op Texel.
Leuk waren ook 2 Regenwulpen, die voor mij een
nieuwe handsoort waren. Na lekker uitgeslapen te
hebben, zijn we ’s avonds om 18.00 uur de netten
open gaan schuiven. Na een uitgebreide maaltijd en
een iets te lang dutje, zijn we om 22.45 uur naar de
netten vertrokken. Voor mooie vangsten stond er te
veel wind (oost 4-5B). In totaal werden deze nacht
slechts 6 vogels geringd, w.o. 3 Groenpootruiters. Om
06.00 uur gingen we slapen. De volgende dag ’s avonds de netten weer open geschoven en
om 23.00 uur weer naar de netten toe. De eerste 6 vogels werden meegenomen naar de
tent om gekleurringd te worden. De hoogwaterronde leverde 20 vogels op en het totaal van
deze nacht kwam op 34 vogels. Leuk waren de 8 Kanoeten en een geringde Steenloper die
eerder geringd werd op 18 april 2007.
Nadat de netten weer afgebroken en opgeruimd waren, moest alles weer over de kwelders
gezeuld worden. Op dat moment besef je, dat het vogels ringen ook zijn minder mooie
kanten heeft. Om 10.00 uur konden we eindelijk gaan slapen. De volgende dag hebben we
deze periode gezellig afgesloten met een heerlijke maaltijd bij van der Werff.
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De drie nachtelijke wadvogelvangsten leverde 75
vogels op, zie onderstaande tabel 1. De Zeereep
vangsten met mistnetten waren niet spectaculair,
maar leverde toch ook nog 48 nieuw geringde vogels
en nog 5 terugvangsten op. Hierbij was een
Rietzanger uit 2009 en 1 Tjiftjaf uit 2010, zie tabel 2.
Mijn 2e ringactie op Schier bestond uit een week
continu vangen in de zomervakantie. Dat was van 6 12 augustus 2011 in het Glop. Op 6 aug. nam ik het
stokje over van Wil Gerritse. Het begon al direct met
slecht weer en ook de rest van de week leek het met
veel wind en regen, meer op herfst dan op zomer.
Alleen de laatste dagen werd het iets beter, maar we
hadden elke dag wel regen. Het vangterrein werd
steeds soppiger en laarzen waren bittere noodzaak.
De geplande excursie werd afgelast bij gebrek aan
deelnemers. Er zaten vaak meer blaadjes en elzenproppen in het net dan vogels. Dit
beroerde weer had maar één voordeel, de Dazen en Muggen zijn verdwenen. Ook bij deze
ringactie kreeg ik assistentie van Wil en Hetty Tamis. Ondanks dit slechte weer hebben wij
toch nog 131 vogels van een ring kunnen voorzien. Er werden ook nog 89 vogels terug
gevangen, hiervan waren de meeste in voorgaande dagen geringd. Leuke vangsten waren 1
Houtsnip, 2 juv. Putters, 1 Witster Blauwborst, 2 Grauwe Vliegenvangers, 1 juv. Koekoek en
1 Bonte Vliegenvanger.
Glop vangsten
Boomkruiper
Bonte Vliegenvanger
Bosrietzanger
Braamsluiper
Fitis
Grasmus
Gekr.Roodstaart
Grauwe Vliegenvang.
Heggemus
Houtsnip
Kleine Karekiet
Koekoek
Koolmees
Merel
Pimpelmees
Putter
Rietgors
Roodborst
Staartmees
Spotvogel
Tjiftjaf
Tuinfluiter
Vink
Winterkoning
Witster Blauwborst
Zanglijster
Zwartkop
Totaal

nieuw terug
0
1
2
0
1
0
10
1
26
14
2
0
2
1
2
1
7
4
1
1
6
11
2
1
5
4
0
2
7
5
2
0
1
2
5
3
1
1
5
2
18
19
10
1
3
1
8
8
1
1
1
2
3
3
131
89

Wad vangsten
Bonte strandloper
Steenloper
Scholekster
Zilverplevier
Regenwulp
Tureluur
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Rosse Grutto
Groenpootruiter
Kanoet
Kl. Mantelmeeuw
Fuut
Totaal
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nieuw terug
17
17
1
5
4
2
1
3
1
8
1
4
8
1
2
73
2

Zeereepvangsten
Bosrietzanger
Braamsluiper
Fitis
Grasmus
Kl. Karekiet
Koolmees
Pimpelmees
Rietgors
Rietzanger
Sprinkhaanzanger
Tjiftjaf
Tuinfluiter
Winterkoning
Zwartkop
Totaal

nieuw terug
1
0
1
0
9
1
2
0
4
0
2
0
1
0
1
0
11
2
1
0
3
1
3
0
7
1
2
0
48
5

Roofvogelstand in de Amsterdamse Waterleidingduinen 2011.
Fred en HenkJan Koning.

Uilenronde 17 december 2010 (foto Fred Koning)
Inleiding.
Het beheer om de Amerikaanse vogelkers te bestrijden neemt enorme proporties aan. In
steeds grotere gebieden worden bomen ontworteld, de grond omgewoeld en enorme
vernielingen aangericht. Daarna komt het vee in zulke hoge dichtheden dat het duin sterk op
een door de droogte geteisterd Sahel land gaat gelijken. Deze ontwikkelingen zijn desastreus
voor kleine zoogdieren zoals spitsmuizen, ware muizen en woelmuizen. Er komen geen
bloeiende planten meer voor , dus ook geen zaden en insecten die het hoofdvoedsel voor
veel soorten vogels en muizen vormen. Ook is er in grote stukken duin geen enkele ruigte en
dekking meer om nesten te bouwen. Veel soorten zangvogels nemen dan ook sterk in aantal
af. Ook de roofvogels zullen op termijn sterk afnemen. Dit zal zich niet zo direct tonen omdat
veel uilen en roofvogels heel oud kunnen worden en niet geneigd zijn te verhuizen. Wel zijn
er uit de voedselanalyses van o.a de Bosuil aanwijzingen dat vogels, de alternatieve prooi in
muizenarme jaren steeds schaarser worden in het menu. Nu worden vooral kikkers en
insecten als vervangende prooien gebruikt. De uitwerking van dit” Prunusbeleid” lijkt slechts
verliezers op te leveren. In tegenstelling tot ieder goed beheer in andere gebieden worden
hier enorme hoeveelheden veevoer aangevoerd terwijl juist verschraling het beleid in de
duinen zou moeten zijn.
Het jaar 2011 was een mager jaar voor de muizenetende roofvogels. De legsels waren klein
en de productie van jongen laag.
Bosuil.
In 2011 werden 25 territoria van de Bosuil vastgesteld. Slechts 10 paren legden eieren en in
7 van deze nesten werden 11 jongen grootgebracht. De gemiddelde legselgrootte was 2,8 ei,
de broedselgrootte 1,8 jong per succesvol paar. De muizenstand was kennelijk heel slecht
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want nog nooit werden zoveel kikkers en insecten(vooral meikevers) in het voedsel
aangetroffen. Voor dat de Haviken het duin koloniseerden waren vogels de alternatieve
voedselbron in de jaren dat muizen schaars waren. Vooral de middenklasse vogels ter
grootte van lijsters,maar ook de grotere zoals Eksters zijn veel schaarser geworden doordat
de Havik deze soorten intensief bejaagd. Sinds 1998 broeden er zo’n 10-11 paar Haviken in
het duin en is voor de Bosuil de mogelijkheid om op vogels over te stappen veel kleiner en
zien we dat nu vooral kikkers de indicatoren van een slecht muizenjaar zijn. Fig. 1 laat zien
dat kikkers nu deze rol vervullen.
Bij de maandelijkse kastcontroles werden in het totaal 18 volwassen vrouwtjes en 10
volwassen mannetjes gevangen. Hierbij waren slechts 4 vogels die niet eerder waren
geringd.
In toenemende mate vinden constateren we dat Boommarters de kasten bezoeken. Dit in de
vorm van uitwerpselen of prooivoorraden. Dit jaar gevonden prooien waren 1 Houtduif, 5
Merels, 2 Koperwieken, 2 Zanglijsters, 2 Holenduiven, 1 Nijlgans en 1 Houtsnip.
Op Leiduin, Vinkenduin en Woestduin waren wel Bosuilen aanwezig maar konden we geen
broedgeval vaststellen in de kasten die daar hangen.
Bewoners van
territorium Geul 1:
met ringen 6140642
en 6088852 (foto
Fred Koning)

Figuur 1.
Legselgrootte Bosuil
1998-2011.
Percentage kikkers
omgerekend in
gewichtseenheden.
Insecten niet
meegerekend
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Havik.
Er waren 9 territoria van de Havik. In 9 territoria werden eieren gelegd (gem. 3,6 ei) en in 7
van deze nesten werden jongen grootgebracht. In het totaal werden 21 jongen geringd (3,0)
per geslaagd broedsel. Opmerkelijk was een haviknest met maar liefst 5 eieren waaruit
uiteindelijk ook 5 jongen uitvlogen. Dit was nog nooit eerder vertoond in de AW duinen.
Mogelijk komt dit doordat er nu slechts een paar in plaats van twee op het Haasveld
broedde. Het overgebleven paar had daardoor mogelijk minder concurrentie van de buren
en kon zodoende meer jongen grootbrengen. Konijn, Duiven en kraaiachtigen blijven de
belangrijkste prooien voor de Havik en
Er werden 126 prooien van de Havik gedetermineerd.
Tabel 1 . Lijst met prooien van de Havik in 2011.
Dodaars
Slobeend
Wintertaling
Krakeend
Wilde eend
Kuifeend
Meerkoet
Waterhoen
Houtduif
Postduif
Holenduif
Turkse Tortel
Bosuil (adult)

1
1
2
1
2
1
8
2
5
25
2
1
2

Zwarte Kraai
Kauw
Ekster
Vlaamse Gaai
Grote lijster
Merel
Kramsvogel
Koperwiek
Grote bonte specht
Spreeuw
Vink
Houtsnip
Konijn

3
1
11
10
1
3
1
1
3
4
1
7
27

Buizerd.
Er werden 16 nesten van de Buizerd gevonden. Verder waren er nog 2 territoria waarin
vermoedelijk niet werd gebroed. De legselgrootte was 3,0 ei, de broedselgrootte 2,3 ei per
succesvol nest. In het totaal vlogen 26 jongen uit.
Konijnen vormen de bulk van de prooien die we op de nesten vinden. Dit jaar ook 2
hagedissen.
Sperwer.
Alhoewel er een enkele maal een Sperwer in het broedseizoen werd waargenomen konden
we geen broedgeval vaststellen.
Boomvalk
Er werden geen territoria van Boomvalk vastgesteld, maar ook niet van andere uilen of
roofvogels. Wel zijn het gehele broedseizoen Boomvalken actief aan het jagen op libellen in
de infiltratiegebieden. We hebben echter geen aanwijzingen dat zij ook daadwerkelijk in de
AWduinen broeden.

25

Maskergors in het Zwanenwater 7 mei 2011
Koos van Ee
Boskoop; 4.00 uur, de wekker liep af.
Na de hele week al vroeg opstaan, om te
vangen en ringen in de AW-duinen, moet
ik nu weer vroeg op, want ik had
afgesproken om naar Callantsoog te gaan.
Na alle mooie verhalen van leuke
vangsten werd het eens tijd om naar de
vangplaats van Fred Koning te gaan. Zijn
vanglocatie ligt in het Zwanenwater. Toen
ik om 6 uur op het parkeerterrein van het
Zwanenwater arriveerde, werd ik 5
minuten later opgehaald door Peter
Spannenburg. Peter is de vaste ringmaat
van Fred. Hij was al bezig geweest met het plaatsen van de mistnetten. Nadat wij samen de
overige netten geplaatst hadden, kon het vangen beginnen.
Bij het eerste net van de eerste ronde begon het al direct goed met een Gekraagde
Roodstaart. Het begin was al leuk en het zou nog veel leuker worden!
De volgorde van al die leuke vogels weet ik niet meer precies, dan moet ik de lijsten bij Fred
opvragen, maar dat vind ik voor dit stukje van minder belang.
Het waren in ieder geval een: Fluiter, Tapuit, Beflijster, Paapje, Spotvogel, 4 Gekraagde
Roodstaarten, Bonte vliegenvanger en een Fitis met een Londenring.
Om kwart over acht kwamen we bij net; V1 en daar hingen 6 vogels waaronder de Spotvogel
en een Gekraagde Roodstaart.
Verder iets dat op een Heggenmus leek
maar de snavel klopte niet. Peter zei gelijk;
dat lijkt wel een Maskergors. Ik heb nog
niet zolang geleden een plaatje gezien en
daar lijkt dit wel heel veel op.
Weet je het zeker? ... nee!!!
Dan gaan we het opzoeken.
Svenson erbij; kenmerken vergelijken:

Grijze kop met zwart oogmasker en
kinstreepje; klopt.
Roze snavelbasis; klopt
Licht gestreepte flanken; klopt.

26

Staartveren precies als tekening.

Roze pootjes: klopt,

Geel op buik; Dat is maar een klein beetje.
De twijfel bleef nog een beetje, daarom alles opmeten en op de foto zetten.
De maten van deze gors zijn; vleugel: 72mm, tarsus: 19,9mm, snavel: 13,7mm, kop/snavel:
28,4mm, staart: 67mm., vetgraad: 3 en gewicht: 19,6 gram.
Om twaalf uur hadden we alle netten weer dicht en reden we naar het huis van Fred Koning.
Foto’s op de computer en de boeken met plaatjes erbij en googelen. Na 15 minuten: Het is
duidelijk!! MASKERGORS, ( Emberiza spodocephala | Black-faced Bunting) man.
Dit alles maakte er een heel geinig dagje van.
Peter en Fred bedankt dat ik te gast mocht zijn. (Fred baalde dat hij er niet bij was maar, ving
hem op maandag 9 mei gelukkig nog een keer terug!!)
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Projecten RAS en MUS
Marcel Schalkwijk
De projecten RAS en ring-MUS worden uitgevoerd buiten het Vogelringstation AWDuinen
om. Het RAS project Oeverzwaluwen wordt in de gemeente Haarlemmermeer uitgevoerd op
diverse locaties. Project ring-MUS is eigenlijk vrij nieuw en staat voor Meetnet Urbane
Soorten. Het is in feite een project dat voor Huismussen bedoeld was om daar een duidelijk
beeld van te krijgen, echter het is ook toegestaan om buiten de Huismussen om andere
vogelsoorten te ringen. De werkwijze van dit project is vrij simpel. Er wordt een locatie
gekozen. Dat kan je eigen tuin zijn of een ander willekeurige locatie. Indien mogelijk moet de
locatie wel een beetje afgeschermd zijn voor individuen die het project kunnen dwars
bomen.
Werkwijze ring-MUS in een notendop
vanglocatie: tuin of ander terrein in het stedelijk gebied waar vogels gevangen kunnen
worden zonder overlast of tussenkomst van het publiek (liefst afgesloten terrein of terrein
met weinig bezoekers).
vangfrequentie en -periode: twee keer per maand, u mag twee vangdagen missen, keuze
vangdag vrij, doch tenminste drie dagen tussen twee opeenvolgende dagen. Minimaal 6 uur
vangen, aanvangstijd vrij, doch tenminste één foerageer periode omvattend (ochtend of
namiddag).
vangmiddelen: minimaal een 6-meter mistnet, additionele vangmiddelen toegestaan, aantal
en type vangmiddelen dienen echter niet gewijzigd te worden tussen vangdagen.
voer en lokmiddelen: Voeren jaarrond toegestaan, maar voer niet excessief. Lokvogels
(indien uw vergunning dit toelaat) uitsluitend van 1 september t/m 31 maart. Geluid niet
toegestaan.
Determinatie en biometrie: soort, geslacht en leeftijd worden genoteerd. Gewicht,
vleugellengte en vetgraad (Busse) zijn verplicht.
kleurringen: kunnen worden verstrekt, echter uitsluitend voor gebruik bij Huismussen.
Vanuit het vogeltrekstation wordt er een duidelijke handleiding aangeleverd. Tevens is er
een starters pakket. Het VT biedt de mogelijkheid om te kiezen voor een 6 of 9 meter
mistnet. Daarnaast worden er ook kleurringen geleverd om de Huismussen te kleurringen
volgens een bijgeleverd kleurschema. Helaas blijft het daarbij en moet er uit eigen middelen
ringen, liniaal, mistnetstokken en ringtang aangeschaft worden. Ook voor buitenstaanders
zijn er duidelijke informatie folders. Het is dan ook raadzaam om dit soort informatie als
ringer bij je te hebben. Hierdoor wordt veelal begrip gekweekt voor het ringwerk.
Project ring MUS
Sinds juni van 2011 wordt er in het Wijkpark Overbos in Hoofddorp 2 keer per maand
gevangen. Het park is zo’n 26 jaar oud en bestaat uit bosschages van Hazelnoot, Els, Esdoorn
en Spaanse aak. De ondergroei bestaat uit spaarzame bramenstruiken en Sleedoorn. Het
geheel beslaat een kleine 440m2. In de rood omcirkelde omgeving wordt gevangen. Er is
bewust voor gekozen om alleen een 6 meter net te gebruiken. Hierdoor blijft het toezicht
goed beheersbaar. Het park wordt gebruikt als honden uitlaatplaats en wordt door de jeugd
als “recreatie”gebied gebruikt.
Hierdoor is het alleen maar mogelijk om door de weeks te ringen als de jeugd naar school is.
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Overzicht vanglocatie
Doordat de vangsten erg tegen vielen in de
maanden augustus september en oktober (er is in
deze maanden geen vogel gevangen) is er in
november op de vangplek een voederplaats
aangelegd. Dit had effect en de vangsten gingen
met sprongen omhoog. Het opmerkelijke was, dat
de gevangen Koolmezen allen tot de bleke soort
behoorden. De ‘bleke’ Koolmezen worden vaak
gevangen in de herfst en wintermaanden.

Tabel1: Aantal nieuw geringe vogels
Vogelsoort
Totaal
Gaai
1
Koolmees
9
Merel
2
Pimpelmees
2
Roodborst
3
Vink
5
Winterkoning
1
Grand Total
23
Voorlopig kan gesteld worden dat het parkbos zich leent voor de vogels die ook echt thuis
horen in dit stads biotoop.

Project RAS Oeverzwaluwen
Voor het tweede jaar is er binnen de grenzen van de Haarlemmermeer het RAS project
uitgevoerd. Tijdens 3 sessies zijn er totaal 108 Oeverzwaluwen van een ring voorzien.
Helaas ging het niet helemaal zoals we het graag gezien hadden. Verleden jaar is er alleen bij
de Oeverzwaluwkolonie (figuur 2) bij de Toolenburgplas geringd. De bedoeling was echter
om ook bij de kolonie nabij de Boseilanden te gaan ringen. Door een fout van de beheerder
liep dat even anders af, waardoor er niet geringd kon worden. Dit jaar waren de vogels weer
terug bij de Boseilanden (figuur 1). Daarnaast werden nog kolonies ontdekt bij de waterplas
nabij het PWN-gebouw in Hoofddorp, Schiphol Oost en een kleine kolonie nabij het nieuwe
groengebied bij het Haarlemmermeerse bos (figuur 3).
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Figuur 1 Boseilanden

Figuur2: Toolenburgplas

Figuur 3: locatie H’bos

Figuur 4: Schiphol-Oost

Door de droge maand juni hebben twee kolonies het niet gered. Door natuurlijke oorzaken
zijn de kolonies in natuurlijke wanden, zoals nabij het PWN gebouw en ook in een kleine
kolonie in het Haarlemmermeersebos volledig ingestort. Hierdoor zijn resp.60 a 70 nesten
en ca. 12 nesten volledig vernield. Waarschijnlijk waren bij de laatste kolonie ook individuen
die een tweede start wilde maken.
De wand bij de Boseilanden was geheel nieuw en verdiende alle aandacht, vooral vanwege
het feit dat deze wand niet echt stabiel leek. Op donderdagavond 9 juni was de eerste
ringsessie. Tijdens een wonderschone zomeravond ringden we de eerste Oeverzwaluwen,
vooral eerste- kalenderjaar-vogels. Er waren ook enige terugvangsten. Deze bleken verleden
jaar al geringd te zijn bij de Toolenburgplas.
Er is dus een verband tussen deze twee kolonies. Bij de Boseilanden was het resultaat op 9
juni: 30 nieuwe individuen geringd en 8 retourmeldingen, waarvan drie vorig jaar geringd bij
de broedkolonie aan de Toolenburgplas.
Een week later zou de kolonie bij het PWN
gebouw aan de beurt zijn voor een RAS
ringsessie. Maar zoals al eerder gemeld ging
dat niet door. Als alternatief bezochten we de
kolonie bij de Boseilanden nog een keer. Ook
nu was het weer een prachtige zomeravond
met nauwelijks wind. Het werd een mix van
terugvangsten en eerste-kalenderjaar-vogels.
Zo’n 21 nieuwe exemplaren werden van een
ring voorzien.
Op maandagavond 27 juni was de kolonie
Toolenburgplas aan de beurt. Deze ringsessie was gekoppeld aan een excursie van het IVN in
samenwerking met de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en het Natuur Milieu Centrum
Haarlemmermeer. Ruim 40 personen hebben de locatie bezocht en hebben zich laten
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voorlichten door een deskundig team, terwijl de Oeverzwaluwen werden geringd en de
biometrische gegevens werden genoteerd.
Net als bij de kolonie aan de Boseilanden werden er vogels teruggevangen die in 2010
werden geringd. Wat opviel was dat het allemaal > 2kj vogels waren en niet één juveniel uit
verleden jaar. Dat geeft stof tot nadenken. Het kan zijn dat niet één van de jonge vogels de
reis naar of vanuit het overwinteringgebied met goed gevolg heeft afgelegd. Er is immers
bekend dat 50 % van de individuen de reis niet haalt. Het kan ook zijn dat de jonge
Hoofddorpse vogels zich vermengd hebben in andere kolonies. Het is dus afwachten of er
terugmeldingen komen van andere ringers die ook meedoen met het Oeverzwaluw RAS
project. Bij de Toolenburgplas was het resultaat op 27 juni: 54 nieuwe exemplaren geringd
en negen retourmeldingen van 2010, waarvan geen enkele juveniel van 2010, alleen oudere
individuen.
Overzicht nieuw geringde Oeverzwaluwen in 2011
Vrouw
Man
JUV
Boseilanden
21
5
24
Toolenburgplas
28
18
2

ONB
1
6

Totaal
51
54

Van een tweede ring sessie is het niet gekomen bij de Toolenburgplas. Die stond gepland op
18 juli 2011. Aangezien het weer eind juni omsloeg naar herfstachtige taferelen was het
onverantwoord om een ringsessie te gaan uitvoeren. Toch kunnen we na wat tegenvallers
tot de conclusie komen dat 2011 een succesvol jaar is geweest.
In de onderstaande staafgrafiek is te zien dat bij de kolonie bij de Boseilanden 92% meer
juveniele vogels geringd zijn.
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Het Project Visdief.
Hans Vader.
Het probleem.
In 2010 werd door een aantal leden van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland
maatregelen getroffen ter bescherming van een kolonie Visdiefjes. Deze kolonie bevond zich
op een plat grinddak van een grote loods in Nieuw Vennep. Het probleem was, dat de
Visdiefjes veel poepten op bedrijfsauto’s en bovendien klanten en personeel aanvielen die
zich buiten de loods bevonden. De eigenaar van de loods wilde van de Visdiefjes af.
De oplossing.
Ik ben eerst gaan kijken of er een probleem was, en zo ja hoe het opgelost zou kunnen
worden. Het probleem ontstond nadat de Visdiefjes jongen hadden gekregen die naar de
dakrand liepen om beschutting te zoeken. Het plan bestond uit een afzetting met een laag
hekje op het centrale deel van de loods en door aanbieding van beschutting. Deze
beschutting werd aangeboden in de vorm van een tiental gresbuizen die kris kras binnen de
afrastering gelegd werden. In en achter deze buizen konden de Visdiefjes beschutting
zoeken. Door de jonge Visdiefjes regelmatig binnen de afrastering te zetten, werd de
overlast tot een aanvaardbaar niveau terug gebracht.
Het resultaat.
De kolonie werd ook in 2011 regelmatig bezocht en het bleek dat onze activiteiten van vorig
jaar geen nadelige invloed heeft gehad op de aantallen Visdiefjes. In tegendeel zelfs, want de
kolonie groeide van 68 nesten in 2010 naar 109 nesten in 2011.
Het ringen.
Om de Visdiefjes, (die minstens een week oud moesten zijn), binnen de afrastering te
kunnen plaatsen, moest het gehele dak minutieus afgezocht worden. Omdat we daarvoor
toch alle pulli in handen kregen, was het een unieke kans om ze dan ook meteen te ringen.
In 2011 konden op deze manier 103 jonge Visdiefjes geringd worden. Hierdoor kreeg de
beschermingsactie ook nog een wetenschappelijk tintje.
Het doel van het ringen.
Het ringen, maar vooral de terugmeldingen van deze geringde Visdiefjes, kunnen ons meer
leren over hoe oud ze worden, waar gefoerageerd wordt, waar overwinterd wordt, welk
percentage later terug komt in de kolonie en of er uitwisseling met andere kolonies enz. Tot
nu toe zijn er nog geen terugmeldingen binnen gekomen.
Dank.
Om de verstoring in de kolonie zo kort mogelijk te laten duren was assistentie nodig. Bij het
opzoeken van de pulli en nesten kreeg ik assistentie van Antje Ehrenburg, Peter Spolders en
Margriet Vader. Zij worden bedankt, evenals de directeur van AA Verhuizers die
toestemming gaf voor de betreding van het dak.
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Hoe het een onfortuinlijke populatie Eksters verging
Fred Koning
Inleiding.
De Ekster is in Nederland een talrijke broedvogel die het voor de wind lijkt te gaan in ons
dichtbevolkte land. Dit is echter niet zo in alle gebieden. Dichtheden van een vogelsoort
worden bepaald door een groot aantal factoren zoals klimaat, voedsel en nestgelegenheid.
In dit artikel een beschrijving over de invloed van een interspecifieke concurrent (Zwarte
Kraai) en een predator (Havik) op een lokale, bloeiende populatie Eksters. De Eksters
werden gereduceerd van 500-600 paar naar 10-20 paar !!

Materiaal en geschiedenis.
In dit artikel een overzicht over de ontwikkelingen in de Amsterdamse Waterleidingduinen
(AWD) gelegen tussen Zandvoort en Noordwijk. In dit 3400 ha grote duingebied ging de
Ekster sterk achteruit. Het materiaal voor dit artikel bestaat uit een aantal puzzelstukjes.
Aan de hand van een analyse van 741 nestenvondsten wordt inzicht verkregen in de
reproductie van de Ekster. Tellingen op slaapplaatsen, kartering van nesten van Eksters en
Kraaien geven inzicht in de aantallen broedparen. Jaarlijkse tellingen van territoria van hun
potentiële vijanden als Bosuil, Buizerd en Havik geven een indruk van de talrijkheid van hun
belagers. Verder werden prooien van de Havik systematisch opgespoord om de rol van deze
toppredator te illustreren.
Tot begin zeventiger jaren werd de Ekster in dit gebied streng vervolgd door de
jachtopzichters die een zo hoog mogelijke oogst van Fazanten en eenden nastreefden. Voor
dit doel werden Zwarte kraaien en Eksters geschoten, vergiftigd en gevangen. De meest
effectieve methode was het doorschieten van de nesten. Hierbij waren bewust en
onbewust ook vaak Ransuilen en Torenvalken het slachtoffer. In 1975 werd de jacht op
kraaiachtigen gestopt en brak voor de Ekster een gouden tijd aan. De populatie nam snel
toe en stabiliseerde in de tachtiger jaren. Ook de Zwarte kraai nam toe, echter langzamer.
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Eind tachtiger jaren en begin negentiger jaren kwam hierin verandering omdat soorten als
Buizerd (1989) en Havik (1993) zich als broedvogel in het duin vestigden. Beide soorten
prederen eksternesten en vangen vooral pas uitgevlogen jongen. Vóór 1990 waren het
vooral Bosuil, Eekhoorn en Zwarte kraai die potentiële vijanden van de Ekster waren. De
Havik jaagt ook op volwassen vogels.
Nestbouw.
Eksters bouwen hun nesten het liefst in hoge bomen rond boerderijen, in hoge bomen langs
wegen of bomen in stadsparken. Waar hoge bomen niet voorhanden zijn bouwen zij in
lagere bomen en struiken. Op de Maasvlakte waar bomen en struiken ontbreken wordt ook
wel op de grond gebroed.
Zo rond de jaarwisseling is het topzitten in de hoge bomen bij de nestplaats al een teken van
territoriaal gedrag. Zij geven buren te kennen dat dit plekje of dit oude nest bezet is. Ook zijn
dan soms al schermutselingen te zien. Soms besteden ze dan in januari al aandacht aan hun
oude nest door af en toe herstel te plegen.
Eksters bouwen grote nesten van takken. Ze voeren honderden takken aan die in een boom
gevlochten worden. Vaak gebruiken ze ook nog kleihoudende grond om de takken van de
bodem en wand beter bij elkaar te houden. De kom van het nest wordt gevoerd met fijne
wortels van planten. Het nest is vrijwel altijd voorzien van een stevig dak. Dit is vooral om
zich te beschermen tegen de voedselconcurrent en eierenrovende Zwarte kraai. De oude
nesten van Eksters en Zwarte kraaien (zonder dak) worden veelvuldig gebruikt door Ransuil,
Torenvalk en Boomvalk. Soorten die zelf geen nesten bouwen. Alleen al om deze reden is
het noodzaak deze ”verdoemde” kraaiachtigen te beschermen.
Nestboomkeuze.
Hoge bomen genieten de
voorkeur van de Ekster. Vroeger
waren dit vooral Grove dennen
en Zwarte dennen. De hoge
Grove dennen werden
geleidelijk aan ingepikt door
dominante Zwarte kraaien en de
Eksters vertoonden in de loop
van 50 jaar dan ook een
opmerkelijke verandering in de
keuze van de boomsoort voor
de bouw van hun nest. Geleidelijk aan begonnen ze steeds vaker in meidoorns te broeden.
In deze struiken is het nest vaak goed te verbergen en vormen de doornige takken ook een
goede extra bescherming tegen eventuele plunderaars.
Deze verandering in nestplaatskeuze heeft waarschijnlijk vooral plaatsgevonden onder druk
van de Zwarte kraai en later mogelijk ook nog door de Buizerd die regelmatig nesten
plundert.
Broedbiotoop van de Ekster in de AWD. Dichte meidoorns in savanne-achtig terrein vormen
ideale nestgelegenheid.
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Figuur 1. Keuze van nestboom door Eksters. Uitgedrukt in percentages in vier verschillende
periodes
Tabel 1. Nestboomkeuze van de Ekster.
<1973 1973-1982 1983-1992 1993-2010
Aantal nesten
73
226
348
80
Meidoorn
35 %
50 %
69 %
73 %
Grove den
23 %
3 %
0,6 %
1,3 %
Zwarte den
27 %
33 %
22 %
21 %
Duindoorn
6,8 %
7,1 %
4,3 %
1,3 %
Berk
4,3 %
0,4 %
0,6 %
Populier
1,3 %
1,3 %
0,6 %
Vlier
1,3 %
0,5 %
1,1 %
2,5 %
Esdoorn
1,3 %
Wilg
5,3, %
1,4 %
Kardinaalsmuts
0,6 %
Het leggen van de eieren.
Van alle kraaiachtigen is de Ekster degene die de meeste eieren legt. Alhoewel vroeg met de
nestbouw wordt begonnen worden de eieren pas in april gelegd. Een enkele vogel begint
reeds eind maart maar het gros begint in april. De gemiddelde eerste ei -datum voor de AW
duinen is 20 april (n=531). In Engeland vond Birkhead (1991) een gemiddelde eerste ei datum van 15 april voor op het platteland broedende Eksters en 10 april voor de paren in
stedelijke omgeving. Ook Walters (1988) vond een verschil van 5 dagen in een vergelijkende
studie tussen Eksters in het duin en Eksters in het westelijk havengebied bij Amsterdam. In
steden is mogelijk meer voedsel te vinden want voedselaanbod en weersomstandigheden
zijn belangrijke factoren die zowel legdatum als legselgrootte bepalen (Högsted, 1981b). Tot
eind mei kunnen Eksters nog met de leg beginnen maar meestal betreffen dit vervolglegsels
(legsels geproduceerd nadat het eerste legsel is mislukt). Het aantal eieren dat Eksters
leggen varieert tussen 2 en 10 stuks. In de AW duinen varieerde dit tussen 2 en 8 eieren.
Gemiddeld 5,42 ei (n=410). In een 20 tal studies in Europa blijkt de gemiddelde
legselgrootte te variëren tussen 5,0 en 6,7 ei. Zowel in noordelijke landen als Noorwegen,
Zweden, Schotland en Duitsland als in het zuiden (3 studies in Spanje) is dit aantal boven de
6 eieren. Alleen Engelse, Nederlandse en Ierse studies vertonen legselgroottes van onder 6
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eieren. Mogelijk is het natte Atlantische klimaat een oorzaak. Zoals bij heel veel soorten
vogels neemt de legselgrootte in de loop van het broedseizoen af (Fig. 2). Dit wordt veelal
verklaard vanwege het feit dat de sterkste paren op de beste plekken wonen waar de
voedselsituatie het gunstigst is en zij dus veel eieren kunnen produceren.

Fig.2. Maanden waarin Eksters een eerste ei leggen
Tabel 2. Legselgrootte
Ekster.
Aantal
Eieren
8
7
6
5
4
3
2

Aantal
nesten
4
49
154
127
61
11
4

Fig.3 Legselgrootte
van de Ekster in de
loop van het
seizoen . (1=1
maart)

Broedsucces.
Na 18 dagen broeden worden de jongen geboren en breekt er een drukke tijd voor de
ouders aan. De jongen vliegen na ongeveer 28 dagen uit, bij verstoring eerder. De verliezen
tijdens het opgroeien zijn groot: ruim 36 %. Deze verliezen worden niet veroorzaakt door
predatie want dan wordt in vrijwel alle gevallen het hele nest gepredeerd. Periodes met veel
wind en regen zijn vaak oorzaak van sterfte onder de jongen. Gemiddeld brengen de Eksters
in de AWD 3,3 jong (n=485) per succesvol nest groot.
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Ongeveer 75 % van de broedpogingen is succesvol. Van de meeste nesten die mis gaan is
niet bekend wat de oorzaken zijn. Meestal wordt een nest leeg aangetroffen of worden
uitgepikte eierschalen in het nest gevonden. Dit kan zowel door Zwarte kraaien als door
Eksters gebeurd zijn. Bij in dennenbossen broedende Eksters werd meerdere malen bij de
tweede controle een eekhoornnest in het eksternest aangetroffen. Dit valt op door de grote
hoeveelheid gras die in het nest wordt aangebracht. Het broeden in bossen is voor een
Ekster niet aan te raden omdat Bosuilen het bos heel intensief bejagen. Uit ons onderzoek
blijkt dat Eksters die binnen 500 m afstand van een bosuilennest broeden twee maal zo’n
hoog risico lopen gepredeerd te worden dan zij die op grotere afstand broeden (Koning
@Baeyens, 1990). Met de huidige hoge broed- dichtheden van Havik en Buizerd is het dan
ook niet verwonderlijk dat de resterende Eksters allen in het open duin broeden of vlak
naast menselijke bewoning waar deze roofvogels minder durven toe te slaan.
Tabel 3. Broedresultaten. Gemiddeld aantal jongen in succesvolle legsels en het aantal
jongen per broedpoging.
Legselgrootte aantal jongen
Per succesvol nest
8
2,66
7
3,63
6
3,74
5
3,17
4
2,83
3
2,43
2
2,0

(n=3)
(n=30)
(n=100)
(n=86)
(n=40)
(n=7)
( n=3)

2,0
2,73
2,85
2,49
2,0
1,55
1,50

aantal jongen
per broedpoging
(n=4)
(n= 40)
(n=131)
(n=110)
(n=55)
(n=11)
(n=4)

Fig.4 Broedselgrootte van de Ekster in de loop van het seizoen . (1= 1 maart).
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De achteruitgang van de Ekster.
In 1981 werden in vier verschillende landschapstypen in de AWD (totaal 400 ha) tellingen
van nesten van Eksters en Kraaien uitgevoerd. In 1995 (van der Velden, 1995) werd dit
onderzoek herhaald om de verschillen in dichtheden te bestuderen. Uit dit onderzoek bleek
dat de Zwarte kraai sterk was toegenomen en de Ekster sterk was afgenomen. (Tabel 3.)
Ook slaapplaatstellingen bevestigden deze trends. Alleen met dit verschil dat in 1981 de op
de slaapplaatsen vrijwel alleen Bonte kraaien in plaats van Zwarte Kraaien aanwezig waren.
Een soort die nu als wintergast is verdwenen.
Tabel 4. Aantallen Eksters, Zwarte kraaien en ”eksters consumerende” roofvogels.
Ekster
Zwarte kraai Buizerd
Havik
1981
500-600
12
0
0
1995
250-300
100-120
8
3
2010
10-15
70-80
15
11
Ook bij de intensieve uilen- en roofvogelcontroles wordt ieder jaar een kaart met de locaties
van Ekster- en Zwarte kraaien territoria bijgehouden. Als wij deze kaarten naast elkaar
leggen, dan blijkt dat de Ekster vrijwel verdwenen is uit het duin. Tussen 2005-2009 bedroeg
de populatie waarschijnlijk niet meer dan 15 paar.
In de tachtiger jaren en begin negentiger jaren is de achteruitgang van de Ekster
voornamelijk het gevolg van de toename van de Zwarte Kraai. Deze soort is dominant over
de Ekster, jaagt ze uit zijn territorium en pikt ook vaak zijn nesten in. Toch is het opvallend
dat in de laatste drie periodes het percentage nesten dat slaagt vrijwel constant blijft: resp.
75 , 76 en 79 %. De invloed van de Zwarte kraaien heeft kennelijk vooral plaats tijdens de
vestiging in de territoria en tijdens de bouw van het eksternest plaats. Over de periode van
<1973 hebben we geen cijfers omdat daar vrijwel alles misging door menselijk ingrijpen
(jacht) .
Begin negentiger jaren stabiliseerde de aantallen Zwarte Kraaien en sinds de komst van de
Havik vertoont ook deze soort een verdere geleidelijke achteruitgang. Na 1993 is vooral de
Havik verantwoordelijk voor de achteruitgang van de Ekster. Eksters zijn luidruchtig, leven in
open terrein en zijn slechte, niet erg wendbare vliegers. Dat maakt ze gemakkelijk te vangen
prooien hetgeen duidelijk blijkt uit de prooilijsten van de Havik die sinds 1993 worden
bijgehouden. In de eerste jaren is te zien welke belangrijke rol de Ekster op zijn prooilijst
speelde. In ruim vijf jaar tijd was het aantal Eksters al flink gedaald. De hier beschreven
achteruitgang van de Ekster heeft ook in andere duingebieden plaatsgevonden. Zo daalde de
populatie Eksters, na de komst van de Havik, in het Zwanenwater bij Callantsoog van
gemiddeld 18 paren voor de komst van de Havik (1996) naar nog maar 2 paar in 2010.
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Figuur 5. Aandeel van de Ekster in het voedsel van de Havik in de AWD.
Terugmeldingen van geringde eksters.
Er werden tot op heden 61 terugmeldingen van als nestjong in de AWD geringde Eksters
verkregen. De Ekster wordt beschouwd als standvogel en ook de jongen vestigen zich
meestal niet ver van de geboorteplaats. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er slechts 12
vogels buiten het duin werden terug gemeld. Deze meldingen kwamen uit: Rhenen,
Rockanje, Grote Keten, Castricum(2). IJmuiden, Lisse, Holysloot, Oegstgeest, Noordwijk (2)
en Noordwijkerhout. Van deze 12 vogels werden er 5 geschoten en 2 waren
verkeersslachtoffers. Het is buiten het duin dus kennelijk gevaarlijk want daar zijn jacht en
verkeer de belangrijkste doodsoorzaken. Eén van de vogels uit Castricum werd aldaar
gevangen op de vinkenbaan. Van de overigen werd alleen gemeld dat ze dood werden
gevonden. Van de 49 vogels die terug gemeld werden uit de AWD was de doodsoorzaak
meestal niet te achterhalen. Zij werden dood gevonden en soms kon worden vastgesteld
dat Vos of Havik in het spel waren.
Eksters worden gemiddeld niet oud: van de 61 terug gemelde vogels stierven er 42 (=69%)
voordat zij één jaar oud waren. Ook andere studies geven hoge sterfte aan in het eerste jaar:
voor Duitsland geeft Mäck (1998a) een sterfte van 67 % . Deze sterfte vindt vooral plaats in
de eerste drie maanden na het uitvliegen (Ellenburg 1989, Møller 1982 b). Dit is niet
verwonderlijk want een familie Eksters met jongen is zeer luidruchtig en dat moet rovers als
Vossen, Haviken en Buizerds niet ontgaan. Als zij dat eerste jaar overleven dan hebben zij
een goede kans om hogere leeftijd ter bereiken. De sterfte onder de volwassen vogels ligt
veel lager en er zijn 2 studies uit Duitsland en Engeland waarin dit varieert dit tussen 19 en
31 % per jaar (Mäck, Birkhead). De maximale leeftijd van een vogel die geringd werd in de
AWD was 9 jaar. Deze Ekster werd alsnog door een jager geschoten.
Tabel 5. Leeftijd waarin Eksters werden terug gemeld.
Jaar
1
2
3
4
5
6
7
Aantal
42
5
4
2
3
1
1

39

8
2

9
1

Dank.
Het controleren van 741 nesten van Eksters (en de nodige onbewoonde nesten) is geen
eenvoudig klusje en in de loop van de jaren hebben Henkjan Koning, Lukas Koning en Peter
Spannenburg dan ook veel meegeholpen al die stekelige Meidoorns, Duindoorns en dennen
te beklimmen. Dit met de nodige onvermijdelijke schrammen en doorns in het vel. Van
Waternet en het Vogeltrekstation kregen we de nodige vergunningen en het was vooral Gert
Baeyens die ons bij dit werk ondersteunde.
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Møller, A.P. (1982b) Breeding schedule, migrational movements, mortality and death causes
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Amsterdam
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IJsvogels in de AWDuinen
Koos van Ee en Marcel Schalkwijk
De IJsvogel is qua kleur een parel in het in het duin. Vaak geduldig wachtend op een tak
boven het water voor het verschalken van een visje. De kleur doet exotisch aan. Het
azuurblauw met oranje maken het vogeltje een heel bijzondere verschijning. Jammer is het
alleen dat het beest ons eerder doorheeft dan wij de vogel. Het resultaat is dan, dat er een
blauwe vliegende streep zichtbaar is.
Je zou de IJsvogel niet gauw noemen als je het over de AWduinen hebt. Van oudsher was de
IJsvogel een vogel die te vinden was in de uiterwaarden van de grote rivieren en langs de
oevers van beekjes. Door de jaren heen heeft de vogel zich gevestigd als standvogel en is het
gehele jaar door te vinden langs waterrijke gebieden.
De IJsvogel voelt zich in dit biotoop thuis en wordt regelmatig gezien op een overhangende
tak op jacht naar visjes en larven van insecten. Als broedgelegenheid wordt gekozen voor
een wat steile oever waarin een broedgang wordt gegraven. Ook wordt gebruik gemaakt
van de wortelkluit van een omgevallen boom langs een oever.
Aan het eind van de broedpijp bevindt zich de broedkamer waarin gemiddeld zo’n 7 witte ,
ronde eieren worden gelegd. Beide ouders nemen deel aan het broedproces. Na circa 3
weken komen de eieren uit. De jongen worden gevoerd met uitgebraakte visjes en larven.
In tegenstelling tot andere vogels krijgen de jongen vlak voor het uitvliegen hun volledige
verenkleed. De jongen zijn tot die tijd niet moeders mooiste.
Nadat de jongen zijn uitgevlogen volgt er nog een tweede broedsel. De uitgevlogen jongen
krijgen een zwervend bestaan die uitstrekt tot de Middellandse zee.
Onderstaande tabel van SOVON geeft een duidelijk beeld hoe vanaf 1990 t/m 2010 de
IJsvogelstand in Nederland is geweest. De tabel laat niet het aantal individuen zien, maar het
aantal broedparen, 2008 springt eruit als top jaar, met 1997 als een zwaar diepte punt.
(Tabel 1). Na strenge winters halveert de populatie, waarna tijdens warme zomers de
populatie behoorlijk herstelt.
Tabel 1:
Indexen broedvogels (bron: Netwerk Ecologische Monitoring, SOVON Vogelonderzoek
Nederland & CBS, www.sovon.nl).

Landelijk gezien zijn er wat grotere verschillen. Hiertoe zijn er een tweetal kaarten
toegevoegd die 20 jaren elk bestrijken. Periode 1 is van 1972 t/m1991 (Figuur 1) Periode 2
van 1992 t/m 2011 (Figuur 2).
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Figuur 1: Periode 1 1972 t/m 1991

Figuur 2: Periode 2 1992 t/m 2011

Bron:GRIEL
Uit beide kaarten blijkt dat de uitbreiding van de IJsvogel naar noordelijker richting groter is
geworden. Als oorzaak kan een betere water kwaliteit genoemd worden. Dit is wel een van
de voorwaarde om een goed leefgebied voor de IJsvogel te waarborgen.
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Vangstverloop ringstations
Regelmatig worden in het
vangseizoen IJsvogels geringd op
het vogelringstation AWDuinen.
Niet op alle vogelringstations langs
de Nederlandse kust worden
jaarlijks aantallen geringd. Om een
duidelijk beeld te krijgen van alle
“kust”vogelringstations is er een
opsomming gemaakt die begint op
Schiermonnikoog en die eindigt op
het VRS Nebularia op
Westenschouwen in Zeeland. Wij
als VRS AWDuinen zitten daar mooi
tussen in. Vreemd genoeg worden
er geen grote aantallen IJsvogels geringd in de meest noordelijke en zuidelijke
vogelringstations. De “top”vangsten worden gedaan bij het VRS Castricum. Daar worden zo
wie zo grote aantallen vogels geringd. De locatie waar het ringstation is gevestigd speelt
hierin zeker mee. Helaas is niet in deze aantallen na te gaan of het jonge vooral zwervende
vogels zijn of juist locale “stand”vogels.
In tabel 2 is te zien dat wij als VRS AWDuinen toch aardig wat IJsvogels weten te ringen op
jaarbasis. Vooral 2007 en 2010 springen eruit. Het dieptepunt ligt in 2006. In dat jaar werden
er slechts 2 geringd. Dit staat haaks op het aantal broedparen die door SOVON worden
geïndexeerd. In 2006 worden er landelijk er zo’n 222 broedparen opgegeven. Een verklaring
hiervoor kan het aantal vanguren zijn. Er werden in de maand augustus slechts 79 vanguren
gemaakt. Het weer in deze maand was van dien aard dat er beperkt gevangen kon worden.
Dat geldt natuurlijk ook voor de andere kustringstations, die ook minimale aantallen
IJsvogels ringden. Tevens leert de ervaring dat deze soort veel heeft te lijden van strenge
winters. De winter van 2006 mag eigenlijk geen naam hebben. Die was mild en (strenge)
vorst is er nauwelijks geweest. Naar alle waarschijnlijkheid zijn in 2006 de broedresultaten ,
door onbekende oorzaak gewoon slecht geweest.
Tabel 2: Ringvangsten kustringstations in jaren
IJsvogel vangsten kust
ringstations

VRS Schiermonnikoog
VRS Vlieland
VRS Castricum
VRS van Lennep
VRS AWDuinen
VRS Meijendel
VRS Nebularia Westenschouwen
Totaal

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw
1
9
7
2
2
13
13
31
18
25
10
9
1
1
3
1
2
3
2
10
8
6
10
4
2
3
3
5
1
1
18

16

55

39

37

27

14

Om de bovenstaande cijfers wat te verduidelijken is het geheel nog een keer in een grafiek
samengevat.(figuur 3.)
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Figuur 3. Grafiek vangsten kust ringstations

Op 8 augustus 1982 werd de eerste IJsvogel (ringnr P15251) op het VRS AWDuinen geringd
(tabel 3). Vreemd genoeg wordt de volgende IJsvogel pas op 4 oktober 1989 aan de boeken
toegevoegd. Vanaf 2001
worden er per jaar meer
vogels geringd. Met 2002 en
2007 als absolute toppers.
Schijnbaar zijn de
broedcondities vanaf 2001
van dien aard dat er meer
reproductie is. Het vreemde
is dat in 2010 de IJsvogels in
de AWDuinen nauwelijks
last hebben gehad van de
strenge winter, maar in
2011 zijn de vangsten weer
gehalveerd ondanks dat de
vangstinspanningen gelijk
zijn gebleven.
Tabel3:vangstaantallen AWDuinen per jaar
Jaar
IJsvogel

82 89 90 91 93 94 95 96 97 98 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 3 14 5 4 5 2 14 11 6 13 7

In tabel 4 is onderscheid gemaakt in leeftijd en geslacht van de geringde IJsvogels.
Er werden totaal 70 IJsvogels geringd die in hun eerste levensjaar waren (1 KJ). Hiervan
waren 54 man, wat 77% van het totaal is. Er werden 16 vrouwtjes geringd, wat overeen
komt met 23% van het totaal.
Hieruit valt op te maken, dat de mannetjes beduidend meer zwerfgedrag vertonen dan de
vrouwtjes.
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jaren 1982 t/m 2011
Geslacht Leeftijd
Onb
1kj
>1kj
18
1
Man
1kj
>1kj
>2kj
54
1
1
Vrouw
1kj
16

Legenda
1kj
>1kj
>2kj
vg

Totaal onb
vg
6
vg
1
vg
1

25
Totaal man

eerste kalenderjaar
ouder dan eerste kalenderjaar
ouder dan tweede kalenderjaar
volgroeid

57
Totaal vrouw
17

Tabel 4. Verdeling leeftijd tussen geslacht
Op ons vogelringstation werd in de periode 1982 t/m 2011 in de maand september de
meeste IJsvogels geringd. Hieruit kan opgemaakt worden, dat na het broedseizoen, wat
eindigt in juli, de IJsvogels in augustus en september gaan uitzwermen.

IJsvogel

juli
8

aug
26

sept
27

okt
11

nov
1

Totaal
73

Nu reist de vraag, worden er ook vogels terug gevangen die al reeds van een ring zijn
voorzien. Het gaat hierbij om eigen terug vangsten. Deze vraag kan volmondig met ja
beantwoord worden. Hierbij is het wel zo, dat er vogels zijn, die tijdelijk blijven rondhangen
bij ons vogelringstation en daardoor enkele keren werden terug gevangen. In tabel 5 wordt
dit duidelijk weer gegeven. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat in de kolom “Terug
op” de laatste vangst datum laat zien.
Tabel 5: terugvangsten
Ringnr Geslacht Geringd op
P17902
04-10-89
P17934
M
16-09-02
P17935
M
21-09-02
P17936
M
22-09-02
P17937
M
25-09-02
P24655
19-09-04
P24666
M
12-08-05
P24667
V
30-08-05
P28861
V
11-08-07
P28865
V
06-09-07
P28875
M
28-08-08
P28885
M
26-08-09
P28898
09-08-10
P28899
20-08-10
P28924
M
15-08-11
P28925
M
25-08-11

Terug op
09-01-95
27-09-02
20-10-02
06-10-02
29-09-02
04-03-07
02-09-05
11-09-05
29-08-07
29-09-07
08-11-08
06-09-09
12-08-10
09-09-10
30-10-11
01-10-11

...en op
25-09-02
01-10-02

08-10-02

27-09-02
30-10-04

04-11-04

26-08-07
13-09-08

31-10-08

10-09-11

Eind conclusie
Vanaf 1989 heeft de IJsvogel zich stevig gevestigd in het duin. Mede door gunstige
omstandigheden zoals kwakkelende winters van de afgelopen decennia en geschikt habitat,
zijn de vogels bijna een normale verschijning geworden. Het blijft echter een soort die
gevoelig is voor veranderingen en zeker voor winters van formaat. Die kunnen er voor
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zorgen dat de soort het verlies niet meer kan compenseren door één gunstig broedseizoen.
Hierdoor kan de soort in een neergaande spiraal terecht komen.
Voor ons in nu de grote vraag of de winter van 2011 zo’n effect heeft dat we weer terug zijn
op het niveau van 1989? (toen duurde het immers 10 jaar voordat het populatie weer zo ver
gegroeid was dat er sprake was van zwervende mannetjes).
Gelukkig zijn er tegenwoordig genoeg werkgroepen die zich bekommeren om de IJsvogel.
Zelfs in de AWD zijn enige locaties geschikt gemaakt om als broedplaats te dienen. Tot nu
toe echter zonder resultaat.
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Waarnemingen uit het Vogelringstation-journaal 2011.
Hans Vader.
Tijdens het ringen van vogels op het ringstation werden ook regelmatig vogelwaarnemingen
gedaan. Bovendien werden ook een aantal waarnemingen toegevoegd die door Hans Vader
werden gezien buiten het ringstation, omdat zij te leuk zijn om niet te vermelden. Bij deze
waarnemingen is de plaats tussen (haakjes) vermeld. Er worden ook regelmatig vangsten
vermeld, omdat deze inzicht geven in de doortrek of aanwezigheid van bepaalde
vogelsoorten.
Om ruimte te besparen zijn afkortingen gebruikt, dit zijn:
m of v =man of vrouw, nN = vliegt naar Noord, va. = vangst, tp. = ter plaatse, ov. =
overvliegend, GBS of KBS= Grote- of Kleine Bonte Specht, GGK = Grote Gele Kwikstaart, slp. =
slagpennen, G5 = Geul 5, ad of juv = adult of juveniel.
Maart
13e.
23e.
25e.
26e.
27e.
28e.
April.
2e.
8e.
10e.
16e.
17e.
20e.
22e.
23e.
25e.

Mei.
1e.
3e.
4e.
5e.
6e.
7e.
11e.
14e.

vangsten: 6 Bonte Strandlopers.
1 Rietgors va.
2 Bonte Strandlopers en 1 Witster Blauwborst va.
1 Bonte Strandloper,1 Tjiftjaf en 1 Rietgors va.
1 Blauwborst en 1 Tjiftjaf va.
6 Tjiftjaf va.

15 Buizerden, 15 Witte Kwikstaarten n N.+ 7 va. 2 Rouwkwikken nN + 1 va, 1 Fitis va.
2 Nachtegalen va.
Enige Baardmannetjes gehoord. 1 Gele Kwikstaart va.
2 Roerdomp tp. 2 Kl.Plevieren, 3
Sprinkhaanzangers, 2 Rietzangers
en 1 Kl.Karekiet va.
2 Oeverzwaluwen nN. 1 Grasmus
zang.
1 Braamsluiper, 1 Tuinfluiter va. 1
Groenpoot en 1 Tureluur tp.
2 Roerdomp tp. 10 Zwartkop va.
1 Lepelaar, 30 Regenwulpen, 1
Zw.Ruiter, 1 Gele Kwik nN. 2
Groenpootruiters va.
1 Boomvalk en 3 Kl.Plevieren tp. 2
Lepelaars nN. 1 Kl.Plevier va.

1 Lepelaar nN. 2 Groenpoot, 1 Bosruiter va. Regenwulpen ov. 1 Zw.Ruiter nN.
1 Draaihals en 1 Gekr.Roodstaart va.
1 Smelleken, 1 Zilverplevier en 5 Groenpoten nN. 7 Rosse Grutto’s tp. en 5 va.
2 Bruine Kiek tp. 13 Rosse Grutto tp.+5 va. 3 Zilverplevier, 1 Bontbek en 4
Groenpootruiters. nN.
2 Oeverlopers tp. 18 Lepelaars nN. 1 Rosse Grutto va.
1 Zilverplevier+ 1 Rosse Grutto va. 7 Groenp, 4 Zilverpl, tiental Rosse Grutto nN.
Na vangpoging met geluid, 2 roepende Kwartels tp.
11 Kwartels, 3 Steenlopers, 1 Bosruiter va. 2 Zilverplevier nN.
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27e.
28e.

50 Huiszwaluw + 100 Gierzwaluw foer. (Westerkanaal.)
1 Zwarte Ruiter nN.

Juni.
3e.
4e.
22e.
26e.

1 Roerdomp, 1 Bruine Kiek, 1 Boomvalk en 1 Snor tp.
2 Roerdomp tp. 2 GBS, 8 Nachtegalen, 8 Witster Blauwborsten va.
1 Spotvogel en 16 Tjiftjaf va.
2 Roerdomp, 1 Sperwer, 1 Wulp tp. 1 Glanskop va.

Juli
2e.
4e.
5e.
6e.
10e.
11e.
13e.
20e.
21e.
22e.
26e.
27e.
28e.
29e.
30e.
31e.

15 Rietzanger, 14 Tjiftjaf, 4 Goudvink va. 450 Krakeenden in (Rechte Schusterkanaal.)
13 Rietzanger en 1 Boomkruiper va.
12 Rietzanger va.
2 Boomvalk tp. 3 Waterral va.
6 Grote Bonte Spechten va.
1 Gierzwaluw va.
1 Kleine Zilverreiger G18p. 1 Grote Zilverreiger, ook 14e en 15e in( G18poel).
1 Purperreiger en 1 Gr. Zilverreiger tp. 73 Nachtegalen en 30 Zwartkop va.
25 Nachtegaal va.
1 Gr. Zilverreiger tp. 5 Witgatjes va.
1 IJsvogel en 1 Kl.Bonte Specht va.
1 Gr.Zilverr. 2 Wespendief ov. 3 Boomvalk tp. 3 GBS, 1 KBS, 57 Boerenzw. 36
Nachtegalen.va.
3 Witgat, 37 Boerenzwaluw va. 300 Boerenzwaluw tp.
1 Boommarter G13. 1 Kl.Bonte Specht va.
1 Witgat, 1 Huiszwaluw, 1 Boomkruiper va.
3 Boomvalk, 1 Groenpoot, 100 Gier-, 10 Oever-en 20 Huiszwaluw tp. 13
Boerenzwaluw en 1 Snor va.

Augustus.
1e.
3 Boomvalk tp. 28 Nachtegaal en 3 Gekraagde Roodstaart va.
6e.
1 IJsvogel, 57 Kl.Karekiet, 1 Spotvogel en 2 Bonte Vliegenvanger va.
e
13 . Tientallen Boeren-, Huis- en Gierzwaluw nZ. 2 Boomvalk tp. 1 Bo. Vliegenvanger va.
15e
en 16e. 1 Bruine Kiekendief tp.
18e. 5 Boomvalk, 2 Witgat, 100 Huiszwaluw tp. 1 Sperwer va.
20e. 1 Groenpootruiter met Stockholmring va.
23e. 3 Boomvalk tp. 1 Paap va.
25e. 1 IJsvogel, 1 Draaihals en 1 Spotvogel va.
26e. 1 Veldrietzanger vangst: - >1kj, vl 59, geen rui, vet 1, 9,3 gram, geen stippen op tong,
08.30 uur, Notch 12, versmallingen op 3,4 (5), poten bruin/grijs, snavel 14,8 tot
voorh,slp 3+4 gelijk, sn boven donker en onder rossige dif.punt, geen donker randje
aan wenkbr.str.
27e. 3 Kanoet, 1 Gr.Gele Kwik nZ. 1 Waterral en 1 Draaihals va.
31e. 75 Gr.Ganzen nN. 1 Gele Kwik nZ.
September.
1e.
56 Zwartkop va.
e
2.
1 Cetti’szanger en 96 Zwartkop va.
3e.
1 Wespendief nN. 400 Boerenzw. tp. 1 Groenp, 1 Draaihals, 119 Boerenzw. en 95
Zwartkoppen va.
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5e.
9e.
10e.
11e.
16e.
23e.
24e.
26e.
27e.
28e.
30e.

10 Bonte Strandlopers en 9 Bontbekjes foer. op natte plek in van (Stirumvallei.)
1 Draaihals va. 105 Grauwe Ganzen nZ.
23 Boerenzwaluw va. 1 Zwartkop met Belgische ring va, 1 Boomkikker tp.
1 Draaihals foer. op weg (G5.)
1 Roodborsttapuit va.
1 Watersnip en 2 Roodborsttapuit va.
1 Roodborsttapuit va.
1 Bladkoning va.
1 Slechtvalk tp.
3 Grote Zilverreiger nZ. 1 Slechtvalk n ZO. 1 ad V Bruine Kiekendief nZ.
4 Sperwer, 3 Gr.Lijster nZ. 1 Waterral,1 Watersnip, 3 GGK, 1 Robotap va.

Oktober.
1e.
2 Boomleeuwerik, 1 IJsgors nZ. 7 Waterral, 77 Zwartkop en 1 GGK va.
e
2
en 3e. resp. 3 en 2 Waterral va.
e
4.
RTV NH op bezoek voor filmopnamen.
9e.
1 Waterral en 6 GGK va.
e
13 . 1 Klapekster bij( Voorkant) tp. Hier ook 1000 Kramsvogels in troepen van 100-300 nZ.
14e. 7 GGK, 63 Zwartkop, 1 Huiszwaluw va. Na 09.00 uur enorme trek van Koperwiek en
enige Kramsvogels nZ, ook vele tientallen Vink, Sijs, Veldleeuwerik en Houtduif nZ.
e
15 . 1 Gr. Zilverreiger en 1 Geelgors tp. 150 Kauw nZ. 2 GGK va. Trek als 14 e.
16e. 4 Sperwer nZ. 1 Houtsnip, 3 GGK, 1 Cetti’szanger, 4 Baardman va.
17e. Trek van Koperwiek en Kramsvogel nZ. 1 Klapekster tp. in (Haasveld.)
21e. 2 Waterral va. 1 Klapekster tp. (Klerkenveld.)
22e. 4 Waterral en 1 Watersnip va.
23e. 6 Waterral va. Trek van Spreeuw, Vink, Veldl. nZ. 1 Klapekster tp. in (Zwarteveld.)
24e. Trek V van Spreeuw en Veldl. 150+80 Aalscholvers nZ. 24 Merel va.
27e. 50 Kolgans nZ. 2 Waterral, 2 Ringmus va.na jaren. 1V Blauwe Kiek.( Marelvlak.)
29e. 1 Smelleken nZ. Trek: Spreeuw,Leeuw. Barm, Vink nZ. Wil+Hans jarig.
November.
1e.
Trek: Veldleeuwerik, Vink, Sijs,
Spreeuw nZ. 1 Rietgors v>1kj
met Spaanse ring, va.
e
9.
1 Gr. Zilverreiger nO. 1
Oeverpieper nZ.
13e. 200 Gr.Gans en 50 Brandgans
nZ. 1 Bokje va. 42 Dodaars in
(Westerkanaal.)
19e. 2 ad Wilde Zwanen G18p en 2
ad in (G19.)
e
22 . 6 ad Wilde Zwanen in( G18.)
December.
16e. 9 ad Wilde Zwanen in 1e Infil. 1
Klapekster (Achter Haasveld.) 1 v Blauwe Kiek (3e Inf.)
18e. 60 Dodaars in( Wester- en NO kanaal) + 2 IJsvogels.
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Overige activiteiten van medewerkers van het VRS AWduinen.
Hans Vader.
Ook in 2011 werden weer door een aantal medewerkers van ons ringstation, vele
honderden uren besteed aan activiteiten die niets of slechts zijdelings gerelateerd waren
aan het vogelringwerk. Al deze activiteiten hadden echter wel met de AWD of met de natuur
te maken. Op 11 februari werd de bestuursvergadering gehouden bij Martijn Kosterman. Op
17 februari werd door enige medewerkers de AWD vrijwilligersavond bezocht op Leiduin. Op
27 maart werd door 5 personen deelgenomen aan de jaarlijkse klusdag op het ringstation.
Lezingen.
 Fred Koning hield een lezing over roofvogels en uilen voor de Vogelwacht Zaanstreek.
 Hans Vader hield 5 lezingen over duin-, stads- en weidevogels en paddenstoelen voor
diverse natuurverenigingen.
Publicaties.
 Fred en Henkjan Koning schreven weer het jaarverslag over de roofvogelstand in de
AW duinen.
 Het jaarverslag 2010 van het Vogelringstation AW duinen werd samengesteld door:
Koos van EE, Fred en Henkjan Koning, Martijn Kosterman, Marcel Schalkwijk, en Hans
Vader.
 Wespendief broedt in de AWD, in tussen Duin en Dijk 10-3, door Fred Koning.
 Houtsnip, een feestmaal voor Havik in tussen Duin en Dijk 10-4, door Fred Koning.
 Reproductie van Boommarters in AWD, in tussen Duin en Dijk 10-4, door F. Koning.
 Unieke polder bij Hillegom wordt bedreigd, in Fitis 3-2011, door Hans Vader.
 Visdiefjes in Nieuw Vennep in 2011, in Fitis 4-2011, door Hans Vader.
 De Waterspreeuw in de AWD, in Natuuronderzoek maart 2011, door Hans Vader.
 Pijprokers in van Limburg Stirumvallei, in Natuuronderzoek maart 2011, H.Vader.
 De website van VRS AWD werd up to date gehouden, maar ook geheel vernieuwd
door Marcel Schalkwijk.
Inventarisaties.
 Fred en assistenten inventariseerden weer alle roofvogels en uilen in de AWD.
 Bernard, Antje en Hanneke inventariseerden de Punt op broedvogels (BMP).
 Hans inventariseerde de broedvogels in Paradijs Oost (BMP).
 Hans inventariseerde de Aalscholverkolonie in de Renbaan en G11 (SOVON).
 Hans telde de pulli van de watervogels in de AWD.
 Christien en Hans telden maandelijks de watervogels in 1e infiltratiegebied, Westeren NO kanaal.
 Piet Veel inventariseerde de libellen rond het ringstation voor de libellengroep.
 Hans monitorde de van Limburg Stirumvallei en enige stuifkuilen in Flessenveld op
archeologische vondsten. Tevens ontdekte hij, samen met Gert Baeyens de
fundamenten van de Vinkenbaan van de familie Barnaart in het Zegveld. (foto’s op
volgende pagina)

50

 Voor het eerst werden de wasplaten en andere paddenstoelen geïnventariseerd op
de maaiveldjes van het VRS. Zita Kottman determineerde alle paddenstoelen en Hans
hielp met verzamelen.
Diverse.
 Hans en Margriet Vader en Antje Ehrenburg ringden de Visdiefjes in Nieuw Vennep.
 Marcel Schalkwijk, met ass. van o.a. Koos en Hans en vele anderen ringden de
Oeverzwaluwen in Hoofddorp.
 Christien, Antje en Hans verzamelden Historische gegevens over de AWD en namen
deel aan diverse bijeenkomsten van de Historische werkgroep.
 Marcel en Hans namen deel aan de certificering t.b.v. de het verlengen van hun
ringvergunning in Meyendel.
 Hans gaf twee intervieuws over vogelsringen voor RTV NH en over Damherten voor
de KRO.
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Medewerkers van het Vogelringstation AW duinen.
Hans Vader
Het Vogelringstation AW duinen werd in 2011 voornamelijk gerund door 8
ringvergunninghouders en 12 vaste assistenten. 1 Ringer en 1 assistent kwamen slechts één
maal op het ringstation en van 1 assistent kregen wij een opzegging.
Buiten het ringwerk werd ook weer veel tijd besteed aan het inventariseren van
broedvogels, libellen en paddenstoelen. Er werd ook deelgenomen aan de maandelijkse
watervogeltellingen. Het archeologisch- en Historisch onderzoek in de AWD werd
voortgezet. Voor de PR werden weer lezingen en excursies gehouden, een expositie
gebouwd en artikelen geschreven. Ook op RTV NH kwamen wij in beeld met een rapportage
over vogels ringen en het nut daarvan.
De website werd vernieuwd, kijk hiervoor : www.vrsawd.nl/index.html
Er werd medewerking verleend aan twee boeken over de AWD. Ook werd regelmatig
gereageerd op de valse voorlichting in de pers over de vermeende voordelen van een
recroduct over de Zandvoortselaan en de nadelen van een fietspad door de AWD.
Medewerkers in 2011
Herman Assendelft, 2
Steven de Bie, 2
Adriaan Dokter, 1
Koos van Ee, 1, 8, 9
Antje Ehrenburg, 2, 4, 10, 11
Pieter van Eijk, 1
Udo Hassefras, 2
Christien Kemp, 2, 5, 11
Hanneke Koeckhoven, 2, 4
Fred Koning, 1, 3, 8, 9

Henkjan Koning, 2, 3, 8, 9
Martijn Kosterman,2, 10
Bernard Oosterbaan, 2, 4
Marcel Schalkwijk, 1, 8, 9, 10
Peter Spannenburg, 1, 3
Wil Tamis, 2
Hans Vader, 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12
Piet Veel, 2, 7, 9
Piet Veldt, 2
Oscar Verhoeven, 1

Donateurs zijn: J. van Andel, A. Boekhorst, L. van Citters, fam. Ferwerda, W.Holthuizen.
De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en Waternet verleende financiële steun.
Verklaring van de cijfers.
1. Ringer met vergunning
2. Assistent ringer
3. Roofvogel /uilen inventarisant en ringer
4. Broedvogelinventarisant (BMP)
5. Watervogelteller (SOVON)
6. Aalscholver- en watervogelpulli teller

7. Libellen inventarisant
8. PR en educatie, lezingen enz.
9. Onderzoek en artikelen schrijven
10. Admin. of technische ondersteuning
11. Archeologie en historie in de AWD
12. Paddenstoelen inventarisant
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Dank- en Slotwoord.
Hans Vader.
De medewerkers van het VRS-AWD hebben in 2011 weer een enorme inspanning geleverd.
Dat resulteerde in het hoogste aantal geringde en met ring gevangen vogels ooit.
Ook werden meerdere ringacties buiten de AWD opgestart of herhaald.
Koos van Ee, Fred en Henkjan Koning, Marcel Schalkwijk en Hans Vader leverden een
bijdrage aan het jaarverslag 2011 en Martijn Kosterman hielp bij het samenstellen van het
verslag.
Waternet wordt bedankt voor de jaarlijkse financiële steun en de gastvrijheid, waardoor het
vogelring- en alle andere onderzoeken uitgevoerd konden worden.
Het team Ecologie van Waternet, i.h.b. Antje Ehrenburg, maar na haar vertrek Annelies
Botschuyver worden bedankt voor de prettige samenwerking en steun aan onze
onderzoeken. Maar ook voor de vermenigvuldiging van dit jaarverslag en de verstrekking van
de benodigde vergunningen.
Het team beheer van Waternet wordt bedankt voor het maaien van het terrein nabij het
Vogelringstation. Het team BNR van Waternet, i.h.b. Joop Hilster, wordt bedankt voor zijn
hand en spandiensten en enthousiaste belangstelling voor ons ringstation.
De medewerkers en donateurs worden bedankt voor hun financiële bijdrage aan ons
Vogelringstation. Het Vogeltrekstation Arnhem wordt bedankt voor het verstrekken van de
ringvergunningen en het VRS Meyendel voor de prettige sfeer tijdens de certificeringsdag.
Alle verzamelde ring- en inventarisatie gegevens worden aan de beheerder van de AWD
(Waternet) beschikbaar gesteld.
De gegevens van de broedvogelinventarisaties, slaapplaats- en watervogeltellingen worden
tevens aan SOVON verstrekt en de zoogdiertellingen worden doorgezonden naar de
Zoogdiervereniging.

Namens de medewerkers van het
Vogelringstation AW duinen
Hans Vader.
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