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Verslag 2016 van het Vogelringstation AW duinen.
Hans Vader.

Inleiding.
In 2016 kon ons Vogelringstation (VRS) over een welkomen aanvulling van 3 nieuwe
ringvergunninghouders en 5 nieuwe assistenten beschikken. Dat resulteerde in 150
ochtenden, 7 avonden en 1 nacht, waarin gepoogd werd om vogels te ringen.
Fred Koning en de assistenten Henkjan Koning en Peter Spannenburg waren ca. 30 dagen
actief, vooral met het opsporen van nesten en het ringen van roofvogels en uilen in de hele
AWD. Tevens werden plukresten en braakballen van deze roofvogels opgespoord en
gedetermineerd.
In 2016 kon eindelijk weer eens het broeden van 2 paar Sperwers worden vastgesteld.
De Bosuil en Havik hadden een beter broedsucces dan in 2015 en ook de Wespendief was
weer met 1 broedpaar aanwezig.
In totaal ringde Fred; Bosuil 10 ad. en 19 pulli, Buizerd 23 pulli, Havik 22 pulli, Sperwer 3 pulli
en Wespendief 1 pul.
In totaal werden door de medewerkers van het VRS AWD in 2016 ca. 4300 uren besteed aan
het ringen van vogels en alles wat daar verder bij komt kijken, inclusief educatie en PR,
(maar exclusief de ringactiviteiten buiten de AWD).
Het aantal nieuw geringde vogels bedroeg in 2016 het aantal van 7206 vogels, maar er
werden ook nog 1477 keer een vogel gevangen die reeds geringd was. In totaal gingen er
8683 vogels door onze handen. Dat zijn bijna 1000 vogels minder dan vorig jaar.
De top 10 van de nieuw geringde vogels:
Zwartkop
Kleine Karekiet
Roodborst
Tjiftjaf
Merel

1340
1029
590
556
454

Pimpelmees
Tuinfluiter
Fitis
Zanglijster
Koolmees

1

262
259
245
205
188

Vernielingen en stroomstoring.
Ook dit jaar sloopte de Damherten weer een aantal mistnetten en vraten toch nog enige
gaten in de slagnetten. Bij elkaar koste dat weer vele honderden euro’s voor nieuwe netten
en vele tientallen uren aan reparatie.
Doordat Waternet dit jaar begon met het vernieuwen van alle elektrakabels in het duin
kwamen wij even zonder stroom te zitten. Steve Geel, de opzichter die ingehuurd was door
Waternet, zorgden snel voor een oplossing. Een hevig onweer zorgden echter voor
kortsluiting en doorgeslagen zekeringen, waardoor we weer zonder stroom kwamen te
zitten. Ook deze storing werd met spoed opgelost doordat Steven en de uitvoerder zorgden
voor verplaatsing van een enorm aggregaat naar het VRS, waardoor we weer stroom
hadden.
Zonder stroom zitten wij zonder licht, geluid, weegapparatuur en computer, dan is het erg
moeilijk om nog serieus bezig te zijn met het ringen van vogels.
Totaallijst van geringde vogels in 2016 op het VRS AWD.
V oge lringsta tion AW D uine n
Ongeringd gevangen 2016

1220 Blauwe Reiger
1840 Wintertaling
2310 Wespendief
2670 Havik
2690 Sperwer
2870 Buizerd
4070 Waterral
4080 Porseleinhoen
5180 Bokje
5190 Watersnip
5290 Houtsnip
Kievit
Witgatje
5530 Bosuil
7610 Gierzwaluw
7950 IJsvogel
8310 Draaihals
8480 Grote bonte specht
8760 Veldleeuwerik
9760 Boerenzwaluw
9920 Boompieper
10090 Graspieper
10110 Grote gele kwikstaart
10190 Witte kwikstaart
10200 Winterkoning
10660 Heggemus
10840 Roodborst
10990 Nachtegaal
11040 Blauwborst
11060 Witgesterde blauwborst
11062 Gekraagde roodstaart
11220 Paapje
11370 Roodborsttapuit

1
22
3
23

2
6
1
5
15
4

5
19
7

10
10
0
22
1
18
2
37
5
106
4
21
62
75
589
136
7
59
17
8
32

2
2
1
7
7

1
2
1
22
5
23
6
1
5
15
4
5
10
29
7
22
1
18
2
37
5
106
4
21
64
77
590
143
7
66
17
8
32

2

12
2

2
1
48
23
138
6
34

7

1
3
5

1
1
1
3

14

2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
2
0
0
0
2
0
1
50
27
139
14
0
50
0
0
7

Totaal

Totaal

buitenland

CES

NVO

buitenland

NVO

volgroeid

volgroeid

volgroeid
1
2

Retour gevangen 2016

816 C03
Regulier
CES Regulier

Totaal

C03
CES

volgroeid

pullen

SOORT

EURCODE

816
Regulier

1
2
1
22
5
23
6
1
5
15
4
10
29
7
34
1
20
2
37
5
108
4
22
114
104
729
157
7
116
17
8
39

Vervolg van totaallijst
V oge lringsta tion AW D uine n
Ongeringd gevangen 2016

5

2

8
1
39
6
3
5
10

30
15
1

1
5
5

2
1

1
6

454
34
205
135
3
86
2
1
184
1
64
1029
1
108
158
259
1340
1
1
556
1
245
160
40
5
2
10
53
2
262
188
2
10
1
3
1
30
20
1
13
6
2
7
12
5
6
141

168 7206
25
80

3

35
1
7
2
7
43

1

72

14

5

1

9
232

14

12

7

1

1

11

38
48
48
25

2

116

10

37
21
11

5

1
7
3

1
4

1

2

1

4
12
155
51

buitenland

NVO

CES

buitenland

NVO

volgroeid

volgroeid

Totaal

3

Retour gevangen 2016

816 C03
Regulier
CES Regulier

5
5
1

3

1

2

1

1

1

70

1
3

1

1322
37

88
17

52
16

13
4

2
1

Totaal

80 6958
8
76

volgroeid

volgroeid

451
34
200
135
3
84
2
1
176
1
63
990
1
102
155
254
1330
1
1
526
1
230
159
40
5
2
10
53
1
257
183
2
10
1
3
1
30
18
1
12
6
2
7
12
5
5
135

C03
CES

Totaal

11390 Merel
11870 Kramsvogel
11980 Zanglijster
12000 Koperwiek
12010 Cetti's Zanger
12200 Sprinkhaanzanger
12360 Snor
12380 Waterrietzanger
12420 Rietzanger
12430 Veldrietzanger
12470 Bosrietzanger
12500 Kleine karekiet
12510 Spotvogel
12590 Braamsluiper
12740 Grasmus
12750 Tuinfluiter
12760 Zwartkop
12770 Bladkoninkje
13000 Bruine Boszanger
13030 Tjiftjaf
13110 Tjiftjaf spp tristis
13113 Fitis
13120 Goudhaan
13140 Vuurgoudhaan
13150 Grauwe Vliegenvanger
13350 Bonte vliegenvanger
13490 Baardmannetje
13640 Staartmees
14370 Kuifmees
14540 Pimpelmees
14620 Koolmees
14640 Boomklever
14790 Boomkruiper
14870 Klapekster
15200 Vlaamse gaai
15390 Ekster
15490 Spreeuw
15820 Vink
16360 Keep
16380 Groenling
16490 Putter
16530 Sijs
16540 Kneu
16600 Grote barmsijs
16631 Kleine barmsijs
16634 Goudvink
17100 Rietgors
18770
Totaal aantal vogels
Totaal soorten

pullen

SOORT

EURCODE

816
Regulier

37
1
8
2
7
54
0
0
92
0
9
265
0
40
49
56
32
0
0
126
0
45
21
12
0
0
4
17
0
163
52
0
1
0
0
0
0
3
0
1
0
0
1
0
0
1
74

491
35
213
137
10
140
2
1
276
1
73
1294
1
148
207
315
1372
1
1
682
1
290
181
52
5
2
14
70
2
425
240
2
11
1
3
1
30
23
1
14
6
2
8
12
5
7
215

0 1477
0
80

8683
79

Vangstverloop 2016
Marcel Schalkwijk
Het weer.
Het jaar begon uitzonderlijk zacht met veelal dubbele cijfers qua temperatuur. We kunnen
gerust spreken dat er van een winter geen sprake was. Voor de vogels wel lekker want die
hoefden niet overhaast de koffers te pakken om te vertrekken naar betere oorden.
Het voorjaar verliep
daarentegen te koud. Pas in
mei waren de weergoden wat
beter gestemd. Eind mei was
echt zomers te noemen. Dat
was in juni wel weer anders
toen een noordelijke
stroming de temperaturen
weer uitzonderlijk omlaag liet
kelderen naar waarden die
niet bij deze periode horen.
Juli en augustus waren
wisselvallig met vooral in
augustus veel neerslag. De
maanden september en
De wind speelt met de mistnetten. (Foto André v Kleinwee)
oktober waren vrij normaal
voor de tijd van het jaar. We
werden wel regelmatig in oktober getrakteerd op bevroren netten. Iets wat de we de
afgelopen 2 jaar niet meer hadden meegemaakt. Najaarsstormen bleven uit. Dit voorkwam
wel dat wij hierdoor schade hadden aan de netten zodat er gewoon door gevangen kon
worden.
Netopstelling.
Aan de netopstelling hebben we dit jaar niets veranderd ten opzichte van 2015. Dit kan ook
gezegd worden van de CES opstelling, maar die is altijd standaard conform de richtlijnen van
dit project.
De slagnetten zijn ook hetzelfde gebleven. Voor de damherten vraat is er wel nu een extra
afscherming gekomen voor slagnet B.
Geluid.
Nog niet eerder is dit onderwerp aan bod gekomen, maar is van cruciaal belang om vogels
naar beneden te krijgen tijdens het trekseizoen.
Er is heel veel tijd en research werk aan besteed om het geluid standaard te krijgen in
decades conform het seizoen. Zo is er kennis gebruikt van andere kust ringstations om een
duidelijk beeld te krijgen welk geluid zij gebruiken en in welke periode.
We zijn er nog niet helemaal, maar er wordt aan optimalisatie gewerkt. Daartoe is er zelfs
een geluidstechnicus geweest die alles tegen het daglicht heeft gehouden. Aan de
versterkers en autoradio’s ligt het niet. Er zal gekeken moeten worden naar een ander soort
tweeters die het geluid beter overbrengen. Voor het komend jaar wordt dit een uitdaging.
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Vangsten.
Er zijn 8683 vogels (nieuw geringd en
terugmeldingen) door de handen gegaan
van de ringers, We kunnen wel weer
spreken van een goed jaar. Dit aantal is
mede te danken aan een tomeloze
inspanning van een aantal medewerkers.
Zoals al eerder gemeld van een winter
hebben we niet kunnen spreken en de hele
net opstelling van het ringstation was dan
ook snel opgetuigd.
Veldrietzanger (Foto Marcel Schalkwijk)

Opmerkelijk was dit jaar de afwezigheid van
Kwartel en steltlopers zoals Rosse grutto,
Tureluur en Groenpootruiter. Soorten die elk
jaar mondjesmaat worden gevangen.
Er waren ook weer krenten in de pap die
vermeldenswaardig zijn. Zo werd tot 2 keer
toe een Wintertaling gevangen in het hijsnet.
Een Blauwe reiger kon de verleiding van
slagnet B niet weerstaan en tijdens het
broedseizoen werd in het zuidelijke hijsnet
een >1 kj vrouwtje Veldrietzanger uit het
mistnet geplukt. Wat kan duiden op een
lokaal broedgeval. Ook twee maal de vangst
van een Boomklever was opmerkelijk op deze locatie.
In november is de zo fel begeerde Bruine Boszanger in één van de mistnetten beland en
geringd.
Ook werden we verrast met een Merel fall op 26 oktober. Op die dag vielen er 95 Merels in
de netten om geringd te worden. Tevens gaat deze dag de boeken in als top dag qua
aantallen. Maar liefst 179 vogels werden geringd.

Bruine Boszanger (foto Hans Vader)
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Resultaten CES-project 2016
Marcel Schalkwijk
Het CES project wordt landelijk en met vaste kaders uitgevoerd. Er zijn zo’n kleine 40
ringstations die hier aan meedoen.
Ons project ligt ten noorden van ons ringstation op zo’n 500 meter afstand. Het biotoop is
divers en biedt aan vele zangvogels voedsel en broedgelegenheid. In dit gevarieerde
landschap is het heel goed na te gaan welk deel van het biotoop favoriet is.
CES net 1 vangt al jaren de meeste vogels gevolgd door net 3 en 2. CES-net 1 ligt aan geul
15. De andere netten staan meer in het struweel van wilgenbossages, Duindoorn en Riet.
Opmerking; de netten 4 en 6 zijn half zo lang dan de anderen.
Vangsten en retourmeldingen per CES net
Soort
Winterkoning
Heggemus
Roodborst
Nachtegaal
Witster blauwborst
Merel
Zanglijster
Sprinkhaanzanger
Rietzanger
Bosrietzanger
Kleine karekiet
Braamsluiper
Grasmus
Tuinfluiter
Zwartkop
Tjiftjaf
Fitis
Goudhaantje
Kuifmees
Pimpelmees
Koolmees
Vink
Groenling
Goudvink
Rietgors
Totaal

net
1
3
2

net
2

net
3

3
2

4
6

1
1
2
7

2
1
4
11
3

net
5

net
6

1

1

2
1
1

1
2
2
2

3
1
1

8

1

1

1

9

1

3
11
2

19
2
1
1
1
7
2

4
3
3
8

1
2

3

1
2

1
1
9
1
10
1

5
2
10
1
1
3
1
1

net
4

4
6

1

3
3
1
1
1
5
3

1
3
1
1
2

3
58

1
52

57

20

5
46

26

Totaal
3
5
1
12
21
4
6
2
23
1
53
8
3
12
10
40
22
1
1
10
6
3
1
2
9
259

De vangsten zijn niet alleen afhankelijk van het biotoop, maar ook van andere
omstandigheden. Daar spelen de waterstand en het weer natuurlijk een grote rol in.
Voor ons, als ringers, is het onbegrijpelijk waarom de terreinbeheerder in het broedseizoen
nog steeds de waterstanden enorm laat fluctueren. Vooral de rietbroeders hebben hier heel
veel last van. Door de jaren heen zien we dat vooral de Kleine Karekiet dit geen goed doet.
Of de nesten komen onder water als het waterpeil ineens omhoog gaat en de legsels of
6

Foto Marcel Schalkwijk. Ochtendgloren 1 mei 2016

jongen verdrinken. Of de lage waterstand is funest voor de insecten waardoor er minder
voedselaanbod is en de jonge vogels minder te eten krijgen. Dit kunnen wij dan weer
constateren aan de staartgroei van jonge vogels. Hierin zijn dan kleurverschillen te zien in de
vorm van banden op de veren die groeistrepen wordt genoemd.
Het weer tijdens CES sessies was van dien aard dat wij in staat waren om alle 12 rondjes te
kunnen afwerken.
Het voorjaar was koud en zelfs in april waren er nog nachten met vorst aan de grond. De
maand mei gaat de boeken in als één van de warmste. Juni was wisselvallig met vooral in de
avond talrijke onweersbuien, pas aan het eind van deze maand werd het weer wat stabieler.
Juli was daarentegen veel droger.
De verschillen waren echter op lokaal niveau zeer groot. De eerste helft van augustus stond
in het teken van depressies vanuit het noorden. Gelukkig had dat nauwelijks invloed op de
ring-activiteiten.
Hieronder een opsomming van alle nieuw geringde vogels.
Daarvan kunnen we heel eenvoudig een top 3 samenstellen. Op de eerste plaats staat de
Kleine karekiet gevolgd door Tjiftjaf en Fitis.
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Tabel nieuw geringde vogels in 2016
SOORT
10660 Winterkoning
10840 Heggemus
10990 Roodborst
11040 Nachtegaal
11062 Witgesterde blauwborst
11870 Merel
12000 Zanglijster
12360 Sprinkhaanzanger
12430 Rietzanger
12500 Bosrietzanger
12510 Kleine karekiet
12740 Braamsluiper
12750 Grasmus
12760 Tuinfluiter
12770 Zwartkop
13110 Tjiftjaf
13120 Fitis
13140 Goudhaantje
14540 Kuifmees
14620 Pimpelmees
14640 Koolmees
16360 Vink
16490 Groenling
17100 Goudvink
18770 Rietgors
Totaal

APRIL
1

MEI

JUNI
1

1

JULI

AUG.

1
1

6
2
1
2

1
2
3
1

1

2
2
2

3

2

6
2
1
2
4

2
3

1
3
1
1
2
1
26
1

1
5
2

1
1
1

4
1
4
2

2
3
27
7

1
1

1
3

2
1
1
13

33

5
30

1
82

10

Totaal
2
2
1
7
7
3
5
2
8
1
39
6
3
5
10
30
15
1
1
5
5
2
1
1
6
168

Het volgende overzicht geeft inzicht in alle CESvangsten incl. terugmeldingen. Heel opmerkelijk is
dat de Goudvink enorm te lijden heeft van het
rooien van Amerikaanse vogelkers in het gebied. De
vogels zijn in aantallen enorm achteruitgegaan: van
gemiddeld 8 vogels zijn er nu nog maar 2 gevangen.
Waarvan 1 terugmelding.

Kleine Karakiet (foto Hans Vader)
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Tabel CES 2016 incl. retourmeldingen.
Soort
Nieuw Terug Totaal
Winterkoning
2
1
3
Heggemus
2
3
5
Roodborst
1
0
1
Nachtegaal
7
5
12
Witster blauwborst
7
14
21
Merel
3
1
4
Zanglijster
5
1
6
Sprinkhaanzanger
2
0
2
Rietzanger
8
15
23
Bosrietzanger
1
0
1
Kleine karekiet
39
14
53
Braamsluiper
6
2
8
Grasmus
3
0
3
Tuinfluiter
5
7
12
Zwartkop
10
0
10
Tjiftjaf
30
10
40
Fitis
15
7
22
Goudhaantje
1
0
1
Kuifmees
1
0
1
Pimpelmees
5
5
10
Koolmees
5
1
6
Vink
2
1
3
Groenling
1
0
1
Goudvink
1
1
2
Rietgors
6
3
9
Totaal
168
91
259
Het aantal gevangen Goudvinken holt achteruit, ook op de andere vangplaatsen van ons
ringstation. In 2010 worden op de CES-locatie nog 6 exemplaren van een ring voorzien.
Daarna zet zich een neergaande spiraal in naar nog maar 1 ex. in 2016. De voorspelling is,
dat de soort helemaal van het CES toneel verdwijnt in 2017.
Overzicht vangsten van Goudvink periode 2010-2016
2010
2011
2012
2013
2014
CES
6
4
3
2
3
Regulier
48
57
30
35
30

2015
1
19

2016
1
6

In 2015 zien wij het begin van een grote terugval in het aantal gevangen Goudvinken. De
trend zet zich voort in 2016. 2015 was het jaar waarin het merkbaar werd dat de
grootschalige verwijdering van de Amerikaanse Vogelkers ook onbedoelde gevolgen had.
Deze exoot heeft het erg naar zijn zin in het duin, maar dit gaat echter wel ten koste van de
Nederlandse flora. Landelijk is deze struik dan ook een ware plaag geworden. De
terreinbeheerder heeft hier een strategisch plan voor gemaakt, waardoor grote
oppervlakten duin op de schop gaan om de Amerikaanse Vogelkers te lijf te gaan. Als gevolg
hiervan gaat het ecologische balletje ook rollen en dat zien we terug in de aantallen
Goudvinken die worden gevangen in het CES project maar zeker ook op de andere
vanglocaties van ons ringstation.
9

De aantallen Goudvinken die wij jaarlijks vangen bestaan vooral uit lokale broedvogels.
De achteruitgang is duidelijk, van gemiddeld 40 ex. tussen 2010 t/m 2015 naar slechts 7ex.
in 2016. Dat is in 7 jaar 83% achteruit.
Wij kunnen ons niet voorstellen dat deze enorme achteruitgang bij de Goudvink alleen in het
1e Infiltratiegebied plaatsvindt. Juist omdat in vele andere terreindelen van de AWD een nog
grootschaligere bestrijding van de Amerikaanse Vogelkers heeft plaatsgevonden, vrezen wij
dat ook daar de Goudvinkpopulatie flink heeft moeten inleveren.

Foto Wil Tamis. 3 van de 6 Goudvinken van 2016
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Terugmeldingen in 2016.
Hans Vader
In de AWD geringd.
In 2016 ontvingen wij 50 terugmeldingen van 26 soorten die door ons VRS in de AWD
geringd werden. Hierbij waren 22 terugmeldingen uit het buitenland.
Dit waren:
10 uit België
1 uit Duitsland
1 uit Polen
3 uit Frankrijk
2 uit Engeland
1 uit Israël
3 uit Spanje
1 uit Denemarken
De terugmeldingsoorzaken waren dit jaar erg divers. Het grootste deel, 37 ex. werden
gemeld als gecontroleerd. Dat betekend, gevangen door een ringer en na controle weer
losgelaten.
Drie meldingen hadden betrekking op een vondst met een metaaldetector van een losse
ring of poot met ring. Onbekend is dan hoelang deze ring daar al ligt. De locatie is wel
duidelijk, maar zoals bij de melding van de Sperwer die geringd werd op 1/7/1990 op de
zelfde plaats als waar hij geringd werd, na ruim 25 jaar zegt weinig. De jonge Sperwer kan
ook vlak na het ringen verongelukt zijn.
Twee meldingen hadden betrekking op het aflezen van de ringen. Dat kan natuurlijk alleen
bij grotere vogels, zoals meeuwen en steltlopers.
Twee vogels werden gemeld als verkeersslachtoffer. Het waren 1 Witte Kwikstaart na 2 jaar
in Vogelenzang en 1 Zwartkop na 2 jaar in de broedtijd, uit Denemarken.
Twee andere vogels werden alleen als “dood” gemeld. Hierbij was 1 Zanglijster uit
Frankrijk. Die kan natuurlijk ook geschoten zijn, want dat gebeurd daar nog regelmatig.
Twee vogels werden als “raamslachtoffer” gemeld. Dat is ook een veel voorkomende
doodsoorzaak, vooral bij Merel en Spreeuw uit Polen. Ook andere vogels die in het stedelijk
gebied leven sneuvelen vaak tegen een raam.
Twee vogels werden gemeld als slachtoffer van een Kat, dit jaar een Pimpel- en Koolmees
uit Haarlem en Zandvoort.
Bovenstaande betekend dat zeker 8 vogels de dood vonden door menselijke oorzaken.
Ook dit jaar waren weer enige vogels die na het ringen uit noordelijke richting werden terug
gemeld. Dat waren 1 Grote Bonte Specht, 1 Kleine Karekiet, 1 Tuinfluiter, 2 Tjiftjaf en 1
Koolmees, allen tussen 10 en 22 kilometer, van de ringstations Kennemerduinen en
Castricum.
Een oude knar, die nóg leeft is een Scholekster die door ons geringd werd op 16/6/1989.
Deze werd nu na 27 jaar afgelezen in Den Helder.
Een ander uiterste is de melding van een IJsvogel die 1 dag nadat wij hem ringden, dood
werd aangetroffen in Hoofddorp.
Leuk was de melding van een Kleine Karekiet, deze werd na 6 jaar door VRS Castricum
gecontroleerd.
Een andere Kleine Karekiet werd gecontroleerd aan de kust van Zuid Oost Engeland.
Daarmee werd bewezen dat ook de Kleine Karekiet de Noordzee oversteekt, waarschijnlijk
bij Cap Gris Nez.
De absolute topper was de terugmelding van een Braamsluiper uit Israël. Deze Braamsluiper
werd langs het Yeruham Lake gevangen door een ringer op 11/3, dat betekend dat deze
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vogel al weer op de terugweg was van Afrika naar Nederland. Het is ook de verste melding
van dit jaar, op 3421 kilometer van de AWD. Het is tevens onze eerste terugmelding uit
Israël, wat wel een logische locatie is. Israël ligt namelijk op de oostelijke route naar Afrika,
waar de Braamsluiper overwinterd.
Elders geringd.
In 2016 werden totaal 51 vogels van 15 soorten met een ring gevangen die niet door ons
werd aangelegd (NVO). Hierbij waren 7 vogels met een buitenlandse ring.
Dat waren; 4 uit België, 1 uit Frankrijk en 2 uit Zweden.
De meeste Nederlandse NVO ringen kwamen van ringstations ten noorden van ons VRS. Dat
waren 15 vogels van VRS Kennemerduinen en 15 vogels van VRS Castricum. Nog noordelijker
waren het de ringstations op Vlieland en Schiermonnikoog, van ieder 1 vogel.
Ten zuiden van ons VRS ligt VRS Meijendel, daar kwamen 6 vogels vandaan. De rest kwam
van diverse andere locaties in Nederland.
Een paar opvallende meldingen waren; In 2015 werd op VRS Castricum in augustus een
Sprinkhaanzanger geringd. Deze vogel was in 2016 broedvogel nabij ons VRS en werd daar
5x in de broedtijd gevangen.
De Belgische ringers vingen in 2013 en 2014 een Kleine Karekiet, deze werden resp. 3 en 2
jaar later op ons VRS terug gevangen. Op 16 augustus 2016 werd in Zweden een Kleine
Karekiet geringd, 728 km. noord van ons VRS. 10 dagen later werd hij op ons VRS terug
gevangen en moet dus minstens 73 km. per dag gevlogen hebben.
Een Merel werd in september 2015 geringd in Zweden en werd 24 dagen later en 1595 km.
zuidelijker op ons VRS terug gevangen.
De Staartmezen ADF205- en 206 werden op 10/4/16 samen geringd op VRS Castricum. Op
25/10/16 werden beide Staartmezen bij elkaar terug gevangen op ons VRS. Eén ex. ADF205
werd ook nog terug gevangen op 23/11 en 9/12/ 2016.
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Terugmeldingen in 2016 van door ons geringde vogels
Soort, ringnrgesl/lft

geringd op

Sperwer
3450884 vrouw 1kj 1-7-1990
Watersnip
1427106
O 1kj 22-10-2010
Scholekster
5153614
O 1kj 16-6-1989
Kokmeeuw
3479908
O 1kj
8-7-2010
Grote Bonte Specht
L370480
O 1kj 22-6-2016
Witte Kwikstaart
AX87936 O 1kj 13-11-2014
Boerenzwaluw
BA30151 O 1kj
8-9-2012
IJsvogel
P31827 man 1kj 6-10-2016
Heggenmus
BA33444 O 1kj 13-6-2014
Roodborst
BE13891 O 1kj 23-8-2016
Nachtegaal
V694663 O 1kj
3-9-2015
Witsterblauwborst
AX88504 man 2kj 10-7-2015
Zanglijster
L323800
O 1kj 23-9-2014
Merel
L340262 man >1kj 9-11-2014
L370877 vrouw 1kj 26-10-2016
Sprinkhaanzanger
BE10502 O 1kj 19-8-2015
Rietzanger
BA32048 O 1kj 29-8-2013
BE10463 O 1kj 15-8-2015
BE11274 O 1kj
3-9-2015
BF29054 O 1kj 27-8-2016
BF29147 O 1kj 29-8-2016

terug op

vindplaats en bijzonderheden

km

dagen

0

9365

7-4-2016 Anjum, Friesland , poot gevonden

157

1964

28-6-2016 Den Helder, afgelezen

19

9874

23-12-2010 Amsterdam, afgelezen

20

167

7-9-2016 VRS van Lennep, gec.

8

77

25-3-2016 Vogelenzang, dood verkeer

4

497

2-8-2016 Noordwijkerhout, gec.

11

1423

7-10-2016 Hoofddorp, dood

12

1

19-3-2016 Santpoort-Zuid, dood

11

644

3-9-2016 Waremme, België, gec.

189

11

8

241

12-3-2016 Soolana, Valencia, Spanje, gec.

1496

245

24-10-2014 Aquitaine, Frankrijk, dood

923

30

18-10-2015 Helgoland, Duitsland, gec.
12-11-2016 Lisserbroek, dood raam

305
10

342
17

30-7-2016 Pepingen, België, gec.

178

345

29-7-2016
30-4-2016
31-7-2016
2-9-2016
23-9-2016

22
42
178
204
1161

1064
258
331
6
25

20-2-2016 AWD Zandvoort, ring gevonden

2-5-2016 VRS van Lennep, gec.

VRS Castricum, gec.
Gouderak. Ouderkerk, gec. ook 7/5
Halle, België, gec. ook 13/9+13/11
Stockay, België, gec.
Noain, Navarra, Spanje, gec.
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Terugmeldingen in 2016 van door ons geringde vogels
Soort, ringnrgesl/lft

geringd op

Kleine Karekiet
AP42218 O 1kj
9-8-2010
AX88699 O 1kj 27-7-2015
BE10297 O 1kj 11-8-2015
BE10505 O 1kj 19-8-2015
BE10692 O 1kj 22-8-2015
BE11010 O 1kj 22-6-2015
BE13128 O 1kj 23-7-2016
BE13848 O 1kj 19-8-2016
BE13905 O 1kj 23-8-2016
BF29193 O 1kj 30-8-2016
BF29522 O 1kj 14-9-2016
Braamsluiper
AX88332 man >2kj 24-6-2015
BE11148 O 1kj 28-8-2015
Tuinfluiter
V804264 O 1kj 26-8-2016
Zwartkop
V594649 O 1kj 12-9-2014
V695445 man 1kj 12-10-2015
V695792 O 1kj 15-6-2016
V695873 O 1kj
9-7-2016
V804218 man 1kj 23-8-2016
V804640 man 1kj 9-9-2016
Tjiftjaf
Y85063
O 1kj 28-6-2016
Y85731
O vg
21-9-2016
Koperwiek
H244937 O 1kj 28-12-2005
Staartmees
Y83986
O 1kj 28-2-2016
Pimpelmees
AX87193 O 1kj 27-9-2014
AX87833 O 1kj 1-11-2014
Koolmees
V595956 O 1kj 11-7-2015
V805256 vrouw 1kj 3-10-2016
Spreeuw
L370257 man 1kj 31-10-2015

terug op

8-8-2016
9-8-2016
5-9-2015
29-8-2015
6-6-2016
30-6-2016
6-8-2016
26-8-2016
30-8-2016
7-9-2016
26-9-2016

vindplaats en bijzonderheden

VRS Castricum, gec.
Noain, Navarra, Spanje, gec.
Antwerpen, België, gec.
Nord-Pas-de-Calais, Frankrijk, gec.
Teralfene, België, gec.
Wieringenwerf, gec.
Heestert, België, gec.
Nord-Pas-de Calais, Frankrijk, gec.
Stockay, België, gec.
Icklesham, Sussex, Engeland, gec.
VRS Castricum, gec.

11-3-2016 Yeruham Lake, Israel, gec.
24-4-2016 VRS Castricum, gec.
3-9-2016 VRS van Lennep, gec.
7-5-2016
7-3-2016
23-8-2016
24-8-2016
5-9-2016
10-9-2016

km

dagen

21
1161
118
235
165
73
190
213
204
311
22

2098
361
24
9
349
312
14
7
7
8
12

3421
22

260
239

8

8

Tyskland, Denemarken, dood verkeer 398
Hoboken, België, gec.
129
Meulebeke, België, gec.
176
VRS van Lennep, gec.
8
VRS van Lennep, gec.
8
VRS Castricum, gec.
22

22-9-2016 VRS Castricum, gec.
24-9-2016 VRS van Lennep, gec.

22
8

3-7-2016 Wokingham, Engeland, ring gevonden 385

602
146
69
46
13
1
86
3
3840

16-3-2016 NPZK, Bloemendaal, gec.

9

17

10-5-2016 Haarlem, dood kat
18-2-2016 Wieringenwerf, gec.

7
73

590
473

17-1-2016 Zandvoort, dood kat
8-12-2016 NPZK, Bloemendaal, gec.

3
10

189
66

3-4-2016 Gzin, Polen, dood, raam

933

154

14

15

16

17

Terugmeldingen van vogels met een NVO ring, gevangen in de AWD 2016.
Srt/ ringnrgesl/lft geringd op terug AWD ringplaats en bijzonderheden
ook terug op
Winterkoning
AEN623
O 1kj 12-10-2014 6-10-2016 VRS van Lennep
Nachtegaal
V801352 O 1KJ 23-7-2016 14-8-2016 VRS Castricum
V827817 O 1KJ 19-7-2016 21-7-2016 VRS van Lennep
V827837 O 1KJ 21-7-2016 27-7-2016 VRS van Lennep
Blauwborst
AX62207 man 1kj 31-8-2014 10-6-2016 VRS Castricum
BA88020 O 1kj 30-5-2014 13-5-2016 VRS Castricum
Roodborsttapuit
BE32104 O 3kj 23-6-2015 24-7-2015 AWDuinen,NVO
Merel
4522548 man 1kj 26-9-2015 7-11-2015 Holmön, Zweden
L457726 vrouw 1kj 9-10-2016 11-10-2016 VRS Castricum
Sprinkhaanzanger
BC72052 O 1kj 9-8-2015 28-4-2016 VRS Castricum
16+25/5, 19/6, 13/7/16
BE15991 O 1kj 14-8-2016 16-8-2016 VRS Meijendel
BE61728 O 1kj 14-8-2016 23-8-2016 VRS van Lennep
24+26/8/16
BE62061 O 1kj 18-8-2016 3-9-2016 VRS van Lennep
Rietzanger
AX61857 O 1kj 21-8-2014 13-7-2016 VRS van Lennep
BB10143 O 1kj 3-8-2014 4-5-2016 VRS Meijendel
7/7/16
BC05883 O 1kj 28-8-2015 28-4-2016 VRS Vlieland
BC58806 O 1kj 9-8-2015 13-7-2016 VRS van Lennep
BC74379 O 1kj 9-7-2016 7-8-2016 VRS Castricum
Kleine Karekiet
13011109 O 1kj 15-8-2013 27-7-2016 Oorderen, België
13650024 O 1kj 2-9-2014 4-5-2016 Ingooigem, WVl, België
14042266 O 1kj 1-8-2015 5-8-2016 Herve, België
7670293 O 1kj 15-8-2015 10-6-2016 Trunvel, Bretagne, Frankrijk
AX42053 O 1kj 17-8-2013 5-5-2016 VRS Meijendel
AX61168 O 1kj 2-8-2014 24-7-2015 VRS Castricum
AX55346 O 1kj 5-8-2013 26-7-2016 VRS van Lennep
BC58857 O 1kj 13-8-2015 26-7-2016 VRS van Lennep
BC70267 O 1kj 19-7-2015 12-5-2016 VRS Castricum
BD45418 O 1kj 6-9-2016 16-9-2016 Haastrecht
BE09500 O 1kj 9-8-2015 19-7-2016 Flevoland
BE16866 O 1kj 22-8-2015 28-7-2016 VRS Meijendel
BE50457 O 1kj 22-8-2015 28-5-2016 de Kamperhoek
BE62008 O 1kj 17-8-2016 18-8-2016 VRS van Lennep
BE62923 O 1kj 16-9-2016 17-9-2016 VRS van Lennep
BF28334 O 1kj 24-8-2016 2-9-2016 VRS Meijendel
CY52242 O 1kj 16-8-2015 26-8-2016 Varberg, Zweden
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km dagen
8

721

22
8
8

22
2
6

22
22

648
713

1

31

235
22

1099
2

22
26
8
8

268
2
9
16

8
26
105
8
22

691
639
244
338
29

118
185
205
804
26
22
8
8
22
42
49
26
81
8
8
26
728

1017
610
370
300
991
355
1085
347
328
10
344
340
279
1
1
9
10

Terugmeldingen van vogels met een NVO ring, gevangen in de AWD 2016.
Srt/ ringnrgesl/lft geringd op terug AWD ringplaats en bijzonderheden
ook terug op
Grasmus
BE61695 O 1kj 13-8-2016 16-8-2016 VRS van Lennep
Zwartkop
14339908 man 1kj 29-9-2015 12-2-2016 Lebbeke, België
V785326 man >1kj 14-4-2015 7-9-2016 VRS Castricum
V801155 O 1kj 25-6-2016 9-9-2016 VRS Castricum
V828203 O 1kj 19-8-2016 2-9-2016 VRS van Lennep
Fitis
AHH890 O 1kj 24-6-2015 19-6-2016 VRS Castricum
ACS358
O 1kj 30-7-2015 1-5-2016 Leerdam
ADF482
O 1kj 18-7-2016 1-8-2016 VRS Castricum
Vuurgoudhaan
AEK800 man 1kj 13-10-2015 25-10-2015 VRS Schiermonnikoog
AHN777 vrouw 1kj 8-11-2016 23-11-2016 VRS Meijendel
Staartmees
ADF205
O 1kj 10-4-2016 25-10-2016 VRS Castricum
23/11, 9/12/16
ADF206
O 1kj 10-4-2016 25-10-2016 VRS Castricum
AFL443
O 1kj 31-10-2015 14-4-2016 VRS van Lennep
Pimpelmees
BA60768 O 1kj 26-10-2015 19-6-2016 VRS van Lennep
3-11-2016
BE29807 O 1kj 7-11-2015 8-10-2016 Posterholt, Limburg
Rietgors
V801301 O 1kj 20-7-2016 5-10-2016 VRS Castricum

Grasmus (foto Hans Vader)
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km dagen
8

3

151
22
22
8

136
511
76
14

22
63
22

360
276
14

168
26

12
15

22
22
8

198
198
165

8
170

236
335

22

77

Leuke eigen terugvangsten in 2016.
Hans Vader
Het aantal eigen ringvangsten was in 2016 met 1410 vogels, zo’n 400 vogels lager dan vorig
jaar. Hierbij waren 242 vogels in 25 soorten die langer dan één jaar geleden geringd werden.
Alleen deze laatste groep wordt hieronder besproken.
De vogels werden weer grofweg in twee groepen ingedeeld. Dat zijn de Standvogels + Korte
afstand trekkers als één groep en de Afrikatrekkers als tweede groep.
Vooral vogels uit deze laatste groep leggen vaak spectaculaire afstanden af, die op kunnen
lopen tot vice versa 8000-20.000 km. per jaar. Van de door ons geringde en teruggevangen
vogels spant de Bosrietzanger wel de kroon. Deze overwintert in Afrika ver onder de
evenaar tot in Zambia. Omdat de Bosrietzanger moet omvliegen en via de oostelijke route
over het Arabisch schiereiland naar Afrika vliegt, is dat een afstand van ca. 12000 km. enkele
reis. De Bosrietzanger AT16706 die wij dit jaar terug vingen heeft deze reis al 4x afgelegd.
Dat zou neerkomen op ca. 96000 km., petje af voor zo’n klein vogeltje.
Standvogels en korte afstand trekkers.
Van de Goudvink werd 1 ex terug gevangen. Dit ex werd 2 jaar geleden geringd.
Van de Grote Bonte Specht werden 2 ex terug gevangen. Hierbij was 1 ex die 9x werd terug
gevangen in 6 jaar, het andere ex werd 2 jaar geleden geringd.
Van de Heggemus werden 7 ex terug gevangen. Hierbij was 1 ex die zich in 1 jaar 12x liet
terug vangen. Twee ex van ieder 3 jaar lieten zich resp. 3x en 11x terug vangen.
Van de Koolmees werden 10 ex terug gevangen. Twee ex van ieder 2 jaar lieten zich ieder
slechts 1x terug vangen.
Van de Merel werden 10 ex terug gevangen. Eén ex liet zich in 5 jaar 6x terug vangen. Twee
ex van ieder 3 jaar lieten zich slechts 1x terug vangen.
Van de Pimpelmees werden 24 ex terug gevangen. Hierbij waren 2 ex van 4 jaar en 3 ex van
3 jaar.
Van de Rietgors werden 16 ex terug gevangen. Hierbij was 1 ex van 6 jaar die zich 5x liet
terug vangen. Daar tegenover was 1 ex die zich in 1 jaar 9x liet terug vangen. Bovendien nog
2 ex van 3 jaar die zich ieder 5x lieten terug vangen.
Van de Roodborst werden 4 ex terug gevangen. Dit leken alle vier wintergasten.
Van de Staartmees werd 1 ex terug gevangen.
Van de Vink werden 2 ex terug gevangen. Deze werden 5 en 2 jaar na het ringen in de
broedtijd terug gevangen. Dat hadden wij vroeger niet voor mogelijk gehouden.
Van de Winterkoning werden 5 ex terug gevangen. Eén ex werd 2 jaar geleden geringd.
Van de Witte Kwikstaart werd 1 ex terug gevangen. Deze werd 2 jaar geleden geringd.
Afrikatrekkers.
Van de Bosrietzanger werden 2 ex terug gevangen. Eén ex werd in 4 jaar (zie boven) 1x terug
gevangen, het andere ex werd in 2 jaar 4x terug gevangen.
Van de Braamsluiper werden 9 ex terug gevangen. Hierbij waren 2 mannen die geringd
werden als ouder dan 1 jaar en duidelijk hun territorium hadden bij het VRS. Eén ex werd in
5 jaar 9x terug gevangen, de ander in 1 jaar 7x. Eén ex werd 3 jaar geleden als man ouder
dan 1 jaar geringd en werd niet meer terug gevangen, zal dus niet in de omgeving broeden.
Een ander ex werd geringd in zijn eerste levensjaar en werd in 3 jaar 6x terug gevangen.
Van de Fitis werden 9 ex terug gevangen. Hierbij was 1 ex van 3 jaar die zich ieder jaar 1x
liet terug vangen.
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Van de Grasmus werden 6 ex terug gevangen. Hierbij was 1 ad. mannetje die zich 7x in 1 jaar
liet terug vangen, die zal rond het VRS gebroed hebben. Er waren ook nog 2 ad. ex van ieder
2 jaar, waarvan 1 ex 0x en de ander 4x werd terug gevangen.
Van de Kleine Karekiet werden 48 ex terug gevangen. De oudste werden 2x 6 jaar, 1x 5 jaar
en 5x 3 jaar geleden geringd. Twee ex van 2 jaar oud werden resp. 9 en 14x terug gevangen.
Opvallend is dat maar weinig ex tot de lokale broedvogels behoren. Dat zou kunnen wijzen
op het minder geschikt worden van het gebied als broedlocatie.
Van de Nachtegaal werden 2 ex terug gevangen. Dat is veel minder dan voorgaande jaren.
Ook dat kan wijzen op achteruitgaan van het gebied als broedlocatie. Er was 1 ex van 4 jaar
die 2x werd terug gevangen.
Van de Rietzanger werden 21 ex terug gevangen. Hierbij waren 5 ex die tot de lokale
broedvogels behoren. Er waren 2 ex van 3 jaar, die resp. 1x en 3x werden terug gevangen.
Eén ex van 1 jaar oud werd 13x terug gevangen.
Van de Sprinkhaanzanger werden 2 ex terug gevangen. Beide ex behoorde niet tot de lokale
broedvogels.
Van de Tjiftjaf werden 27 ex terug gevangen. Hierbij waren 4 ex van 3 jaar oud. Er zijn 8 ex
die als lokale broedvogels scoren.
Van de Tuinfluiter werden 14 ex terug gevangen. Dit hoge aantal laat zien dat het terrein
steeds geschikter wordt voor bosvogels. Hierbij waren 2 ex van 6 jaar, waarvan 1 ex 11x
werd terug gevangen. Eén ex van 5 jaar werd maar 2x terug gevangen. Er waren ook nog
1 ex van 5 en 2 ex van 4 jaar oud. Als lokale broedvogel scoorde 5 ex als voldoende.
Van de Witster Blauwborst werden 12 ex terug gevangen. Max. 6 ex behoorde tot de lokale
broedvogels. Het meest trouwe ex
liet zich in 4 jaar 10x terug vangen.
Van de Zanglijster werd 1 ex terug
gevangen. Deze was minstens 5
jaar oud en liet zich slechts 1x terug
vangen.
Van de Zwartkop werden 6 ex
terug gevangen. Opvallend was dat
de meeste pas tussen juli en
september in de netten hingen, dat
zullen al doortrekkers zijn. Eén ex
werd 4x terug gevangen en scoorde
als lokale broedvogel.
Zwartkop man 1 kj. (Foto Hans Vader)
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Extreem lage waterstanden in de broedtijd.
Hans Vader
Het 1e infiltratiegebied, is het beste broedgebied voor riet- en moerasvogels in de AWD,
maar het is daar droevig gesteld met de waterstanden.
Juist in de broedtijd, is het vooral in moerasgebieden, belangrijk dat de waterstand stabiel is
of slechts een beetje fluctueert.
Een blik op de grafiek laat zien dat in de vestigings- en broedtijd, tussen half maart en half
augustus enorme verschillen in de waterstand plaats vinden. Dat kan soms in een paar
dagen één meter hoger of lager zijn. Dat betekend nesten onder water, of droog en
bereikbaar voor predatoren en geen voedsel voor de jongen van de moerasvogels.
Alleen een korte periode van 20 dagen, tussen 15 maart en 6 april, was de waterstand nog
gunstig, daarna ging het vreselijk mis. Eén of twee keer veel te hoog of te laag in de broedtijd
is al funest voor de broedvogels!
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Waterpeil 2016

Tijdens extreem laag water, rond 10 cm, vallen alle poelen droog. Dan zullen bijna alle visjes,
libellenlarven, Kleine Watersalamanders en vele waterbewonende insecten en slakken dood
gaan. Daarmee verdwijnt het voedsel voor vele moerasvogels voor langere tijd.
Het is dan ook geen wonder dat de Roerdomp, Dodaars, Waterral en zelfs Grauwe Gans
sterk achteruit gaan en geen of nauwelijks jongen meer groot brengen.
Zelfs de kwaliteit van het Riet heeft te lijden van de onnatuurlijke fluctuaties in het
waterpeil. Daar zullen de broedvogels zoals Kleine Karekiet en Bosrietzanger ook onder
lijden. Een permanente vestiging van Snor, Baardman, Woudaap, Porseleinhoen,
Cettiszanger en Grote Karekiet zal onder deze ongunstige omstandigheden ook niet
plaatsvinden.
De kwetsbare, of zeldzame vegetatie, van vochtige duinvalleien zal hier ook negatieve
gevolgen van ondervinden. Kortom, de hele biodiversiteit gaat hard achteruit door
bovengenoemde onnatuurlijke fluctuaties in de waterstand. Wij blijven hopen op betere
omstandigheden zeker gedurende de broedtijd.
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Roofvogels in de Amsterdamse Waterleidingduinen 2016.
Fred Koning en HenkJan Koning
In 2016 werd de gehele Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD) wederom
geïnventariseerd op het voorkomen van roofvogels en uilen. Hun nesten werden gekarteerd,
legsel- en broedselgroottes bepaald en jongen geringd. Om de ontwikkelingen bij de
Bosuilen te volgen werden vanaf oktober 2015 tot maart 2016 ook weer maandelijkse
vangronden gehouden.

Overzicht aantal territoria en broedgegevens per soort.

Bosuil

12

10

# geslaagde
nesten
6

Buizerd

21

12

11

23

Havik

11

8

7

22

Sperwer

1

1

1

3

soort

# territoria

# nesten

# geringde
jongen
19

Wespendief
1
1
1
1
Tabel 1: Een overzicht van het aantal territoria en de broedresultaten van de
Bosuil en de verschillende soorten roofvogels. Een nest is geslaagd als er
ten minste 1 jong uitvliegt.

Tabel 1 toont
een overzicht
van de
broedgegeven
s per soort. In
de volgende
stukjes zullen
we per soort
hier iets
dieper op
ingaan.

De Bosuil
De populatie Bosuilen is in de laatste 8 jaar meer dan gehalveerd. Van de voorheen 25 tot 30
territoria zijn er nu nog maar 12 bezet (zie figuur 1). In 10 van deze territoria werden eieren
gelegd en de gemiddelde legselgrootte betrof 3,9 ei (n=7), wat behoorlijk hoog was. Er zaten
zelfs 3 vijflegsels bij, wat nog nooit eerder voorgekomen was en alle drie lagen ze in
terreinen die tot vorig jaar met vee begraasd werden. Vier van de tien broedparen brachten
echter geen jongen groot, deze zijn naar alle waarschijnlijkheid door Boommarters
geplunderd. Bij twee van de vier vonden we daar ook daadwerkelijk sporen van. De 6
overgebleven paren
brachten samen 19
jongen groot. Met
een gemiddelde
broedselgrootte
van 3,1 jong (n=6)
opleverde. Dit was
stukken beter dan
in 2015, toen was
de gemiddelde
broedselgrootte 2,4
jong en ook beter
dan het
langlopende
gemiddelde van 2,7
jong.
Figuur 1: de territoria van de Bosuil in 2008 en 2016. Open rondjes geven
de territoria aan waar Bosuilen vrijwel zeker verdwenen zijn door de
komst van Boommarters en grijze rondjes territoria die verlaten zijn na
beheermaatregelen van Waternet.
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Figuur 2: De relatie tussen het
percentage Bosmuizen in het voedsel en
de gemiddelde legselgrootte (aantal
eieren) van de Bosuilen

gemmideld aantal eieren

Bosmuizen en legselgrootte
4
3

Hoewel er dus nog maar weinig uilen
weten te overleven in de AWD, was 2016
2
voor de paren die overgebleven waren
1
dus wel een goed broedseizoen. Dit
kwam ook overeen met een aantal
0
territoria die buiten de AWD liggen en
0
20
40
60
80
waarin we nog eens 19 jongen in 5
% bosmuizen
nesten ringden. De gemiddelde
legselgrootte in die territoria was
eveneens 3,9 ei (n=4). Deze grote legsels zijn vermoedelijk het gevolg van een zeer gunstige
bosmuizenstand. De Bosmuis is een zeer belangrijke prooi voor de Bosuil en het aantal
eieren dat de uilen leggen is gecorreleerd aan het percentage Bosmuizen in het voedsel (zie
figuur 2). In de AWD profiteerden de Bosmuizen waarschijnlijk van de lage veldmuizenstand
en het wegvallen van de begrazing met vee. Met name in deze begraasde gebieden kon men
eindelijk dit jaar weer volop bloeiende kruiden en grassen vinden en dat zonder dat er
Damherten voor hoefden worden afgemaakt. Toch zal het nog jaren duren voordat de
vegetatie zich helemaal heeft hersteld, zoals we vooral zien in de geplagde en gefreesde
gebieden. Deze blijven jaren na de ingreep kaal en in de omgeploegde dennenbossen vind
men dan ook geen uilen meer.
Inmiddels hebben we aardig zicht op het effect van de Boommarter op de uilenpopulatie.
Van een aantal nestkasten weten we dat ze veelvuldig door Boommarters gebruikt worden.
En met name in kleine dennenaanplanten zijn uilen verdwenen na de komst van deze
marters. De concurrentie om geschikte holtes neemt ook alleen maar toe vanwege de
grootschalige kapwerkzaamheden van Waternet die onder andere veel populieren het leven
kost. Omdat deze bomen van alle soorten in het duin verreweg de meeste holen bevatten
zijn veel soorten juist afhankelijk van deze bomen voor wat betreft hun voortplanting en
soms zelfs hun voorkomen. Dat verschillende soorten om het gebruik van de weinige holten
en kasten concurreren is ook goed te zien aan het slagingspercentage van de bosuilennesten
(een nest wordt als geslaagd
gezien als er minimaal 1 jong
uitvliegt). Voor 1982 lag dit
rond de 80% maar daarna
hadden de Kauwtjes geleerd de
nestkasten te veroveren en
daalde dit tot onder de 50%.
Dat probleem werd echter
opgelost door de komst van de
Havik die de kauwen op at maar
helaas bleek deze nieuwkomer
ook verzot op pas uitgevlogen
uilen. Tussen 1998 en 2005 lag
het slagingspercentage daarom
weer hoger en slaagde zo’n 75%
van de nesten. De eerste
Boommarter werd in 2003
gezien en enkele jaren later
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vonden we op steeds meer plaatsen sporen van deze dieren. Tegenwoordig slaagt zo’n 60%
van de bosuilennesten, maar komt er, door de weinige overgebleven territoria, de
Boommarters en de Haviken, nog nauwelijks een uil groot.
De Buizerd
De Buizerd had een relatief slecht broedseizoen; van de 21 paar gingen er slechts 12
broeden. Ter vergelijking: in 2015 broeden 18 van de 19 paar. We vermoeden dat dit met de
veldmuizenstand te maken had die dit jaar, na twee piekjaren, instortte. Veldmuizen vormen
waarschijnlijk een belangrijke prooi tijdens de winter en aan het begin van het broedseizoen,
voordat de Buizerds bijna geheel op jonge Konijntjes overschakelen (zie ook jaarverslag
2015).
De gemiddelde legselgrootte was 2,3 ei en er werden 23 jongen in 11 nesten geringd.
Daarmee kwam het gemiddelde aantal jongen dat uitvloog per succesvol nest uit op 2,09.
Iets hoger dan in 2015 toen 1,87 jongen per succesvol nest uitvlogen. Ook ging maar 1 van
de 12 nesten mis ten opzichte van 3 van de 18 vorig jaar. Paren die dus waren gaan broeden
deden het dus iets beter dan in 2015. Met name in de voormalig met vee begraasde
gebieden leek het wat beter te gaan en we vermoeden dat het weghalen van het vee gunstig
was voor de konijnenstand. Of deze gebieden werkelijk gunstiger worden hopen we de
komende jaren vast te kunnen stellen.
De Havik
We stelden 11 territoria van de Havik vast. Net als vorig jaar gingen 8 paren broeden en
bedroeg de gemiddelde legselgrootte 3,5 ei. In tegenstelling tot de buizerd leven Haviken s'
winters voornamelijk van vogels en hadden ze daarom een betere start van het
broedseizoen. Het broedsucces was zeker beter dan in 2015, in 7 nesten werden 22 jongen
geringd. Vorig jaar waren dat maar 10 jongen in 5 nesten. Ook hier lijken paren van het
wegvallen van de drukbegrazing met vee te profiteren. Niet alleen een gunstigere konijnenstand maar ook een betere vogelstand zijn belangrijk voor de Havik. Aangezien de vogelstand sterk achteruit gegaan was in grote delen van het duin door de begrazing met vee, het
vele plaggen en het frezen van de bossen, hopen we dat dit de komende jaren zich hersteld.
De Wespendief
De wespendief broedde in hetzelfde nest als vorig jaar wat ze toen van een paar Buizerds
hadden overgenomen. Zoals Wespendieven vrijwel altijd doen, legde ze ook dit jaar weer 2
eieren. Een ei kwam helaas niet uit en zodoende vloog er uiteindelijk maar 1 jong uit.
De Sperwer
Van de Sperwer werd 1 nest gevonden,
hierin werden 4 eieren gelegd en later 3
jongen grootgebracht. Het territorium
dat op de grens van Middenveld-1e
Infiltratiegebied lag, bleef dit jaar leeg.
Hetgeen niet verwonderlijk was na de
grootschalige kapwerkzaamheden van
Waternet. Door deze ingrepen zijn alle
roofvogels en uilen verdwenen uit het
Middenveld, het Renbaanveld en de
bossen rondom het Vliegermonument.
Iris met Sperwer (foto Hans Vader)
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Het Beheer
Zoals figuur 1 al voor de Bosuil liet zien, hebben de roofvogels en uilen veel last van het
huidige beheer. Gelukkig is de drukbegrazing gestopt en hopelijk herstellen sommige
gebieden zich hier de komende jaren van. Ook hopen we eindelijk eens resultaat van Life+ te
zien en ontstaat er op het Haasveld werkelijk een vochtige duinvallei, worden de geplagde
stukken werkelijk grijze duinen, komt er weer leven in verwoeste bosbodems en krijgt het
Noordoosterkanaal werkelijk een ‘natuurlijke’ oever. Tot op heden is dit allemaal nog niet
gelukt en lijken veel ingrepen eerder schadelijk dan goed voor de natuur te zijn geweest.
Komende jaren moeten de bossen er aan geloven. Met PAS-subsidie die gebruikt wordt om
de aanleg van wegen in de regio te compenseren (zoals de Duinpolderweg) wil Waternet de
bossen gaan omvormen tot productiebossen om in hun eigen houtbehoefte te gaan
voorzien. We vrezen dat de biodiversiteit hier nog verder door achteruit zal gaan. Met name
als je ziet dat er bij de huidige werkzaamheden vrijwel geen rekening wordt gehouden met
bijzondere natuurwaarden. Zo werd bijvoorbeeld ook dit jaar de Boommarter weer uit de
vergunningaanvraag voor de werkzaamheden op de berg van Mikwel gehouden en werd de
belofte niet in het Mosterdbos te kappen toch weer gebroken.
In dat bos werden de meest oude eiken gekapt terwijl de Bosuilen er al op eieren zaten.
Ondanks het kappen voor houtwinning, wat volgens het huidige beheersplan niet is
toegestaan, oogst Waternet alvast op grote schaal populieren, eiken en dennen. Zoals nu
rond ingang Pannenland, bij de Plantage en uit de bossen rond de Sterrenwacht. Zogenaamd
is dat allemaal om bankjes van te maken en kennelijk hebben ze een nogal slechte
timmerman die honderden bomen nodig heeft voor slechts enkele bankjes. Zouden mensen
nog van de bankjes genieten als ze weten hoeveel natuur er voor opgeofferd is?
Het zou in ieder geval prettig zijn wanneer Waternet in het vervolg eerst eens goed zou gaan
inventariseren, voorafgaand aan zulke werkzaamheden en ook daadwerkelijk rekening gaan
houden met beschermde soorten. Het zou mooi zijn als de door hun opgerichte
klankbordgroep (waar wij overigens van zijn uitgesloten) eerst eens vooraf op de hoogte te
stellen van de plannen in plaats van achteraf.

Bosuil pul (foto Fred Koning)
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Nachtvlinderwaarnemingen op VRS AWD in de herfst van 2016.
Pieter van Eijk
In Augustus en September 2016 zijn gedurende een tweetal nachten naast het reguliere
ringwerk ook inventarisaties van nachtvlinders verricht. De vlinders werden aangetrokken
door een op een wit laken gerichte kwikdamplamp, opgesteld in half open terrein.
Gedurende beide nachten was het windstil met af en toe lichte regen. De eerste vangnacht
was zwoel. Tijdens de inventarisatie in September was het vrij koud (<15 graden). Op beide
dagen is tot ongeveer half twee ’s nachts gevangen.

Slanke groenuil
Geelbruine Rietboorder
In totaal zijn 38 soorten macronachtvlinders aangetroffen, waaronder enkele soorten die in
Nederland zeldzaam zijn of een beperkt verspreidingsgebied hebben. In Augustus werd een
Slanke groenuil (Actebia praecox) waargenomen, een soort die nagenoeg alleen in het duin
voorkomt. De rond het ringstation veel voorkomende kruipwilg is een belangrijke
waardplant voor deze soort. Een andere typische duinsoort is de Witte eenstaart (Cilix
glaucata). Maar liefst 5 exemplaren verschenen op het doek. De Geelbruine rietboorder
(Archanara dissoluta) komt in heel Nederland voor, maar is overal schaars.
Hopelijk kunnen de nachtvlinder waarnemingen ook de komende jaren op het ringstation
voortgezet worden en vullen ze een interessante aanvulling op de meer systematische
inventarisaties van Ben Kruijsen en andere nachtvlinder waarnemers elders in het duin.

Kleine hageheld

Geelschouderspanner.(Foto's: Pieter van EIJK
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SOORT
Kleine hageheld - Lasiocampa trifolii
Rietvink - Euthrix potatoria
Witte eenstaart - Cilix glaucata
Grijze stipspanner - Idaea aversata
Gestreepte goudspanner - Camptogramma
bilineata
Kleine groenbandspanner - Colostygia
pectinataria
Blauwbandspanner - Cosmorhoe ocellata
Gewone bandspanner - Epirrhoe alternata
Bosspanner - Scopula immutata
Geelschouderspanner - Ennomos alniaria
Aangebrande spanner - Ligdia adustata
Agaatvlinder - Phlogophora meticulosa
Donker klaverblaadje - Macaria alternata
Hagedoornvlinder - Opisthograptis luteolata
Appeltak - Campaea margaritaria
Gewone spikkelspanner - Ectropis crepuscularia
Dromedaris - Notodonta dromedarius
Kroonvogeltje - Ptilodon capucina
Grote beer - Arctia caja
Donker brandnetelkapje - Abrostola triplasia
Gelijnde grasuil - Tholera decimalis
Bruine snuituil - Hypena proboscidalis
Slanke groenuil - Actebia praecox
Bonte worteluil - Agrotis vestigialis
Gamma-uil - Autographa gamma
Groente-uil - Lacanobia oleracea
Huismoeder - Noctua pronuba
Goudvenstertje - Plusia festucae
Geelvleugeluil - Thalpophila matura
Vierkantvlekuil - Xestia xanthographa
Zwarte-c-uil - Xestia c-nigrum
Gewone breedvleugeluil - Diarsia rubi
Egelskopboorder - Globia sparganii
Goudgele boorder - Gortyna flavago
Geelbruine rietboorder - Archanara dissoluta
Herfstrietboorder - Rhizedra lutosa
Stro-uiltje - Rivula sericealis
Rood weeskind - Catocala nupta
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27-28 Aug 2016
2
2
5

10-11 Sept 2016

1
1
6
3
35
1

1
1

3
1
1

3
6
1
1
2
6
1
1
30
15
1
2
1
3
1
1

2
5
1
1

2
1

1
1

2
10
1
3
1
1

Libellen bij het Vogelringstation in 2016.
Piet Veel.
Ook in 2016 werd (net als in 2014 en 2015) de Zuidelijke Keizerlibel weer waargenomen in
het terrein rond het Vogelringstation. Het betrof twee maal een vers mannetje dat – pas
uitgeslopen – in een mistnet hing, zowel op 17 juni (zie foto) als op 19 augustus.
Ongetwijfeld plant deze soort zich in de nabije omgeving voort.

Een jong mannetje Zuidelijke Keizerlibel, pas uitgeslopen en in het mistnet gevlogen.
Foto: Piet Veel
De overige waarnemingen betroffen alle soorten die jaarlijks worden vastgesteld:
Lantaarntje, Watersnuffel, Vroege Glazenmaker, Grote Keizerlibel, Glassnijder,
Paardenbijter, Gewone Oeverlibel, Viervlek, Bruinrode Heidelibel, Steenrode Heidelibel.
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Wilde Zwaan – blauw 7E88 in de AWD.
Hans Vader.
Het voordeel van halsbanden.
Het zal bij de meeste lezers wel bekend zijn waarom vogels geringd worden. De oplettende
lezer zal ook wel eens ergens het terugmeldingspercentage van de ringen gelezen hebben.
Toch maar enige feiten; bij de kleinste ringen (2,0mm voor Goudhaan, Fitis enz.) komt maar
van 1-2 vogels per 1000 geringde vogels een terugmelding. Dat loopt bij grotere vogels op
tot ca. 5%. Bij de nog grotere vogels, zeker als deze ook tot de jachtvogels behoren kunnen
de terugmeldingen oplopen tot meer dan 10%.

Wilde Zwaan met halsband blauw 7E88 (foto Hans Vader)
De halsbanden worden alleen bij de grote vogels zoals ganzen en zwanen aangelegd en dat
levert bijna 100% terugmeldingen op. Wat ook nog een voordeel is, is dat de vogel
gedurende zijn hele leven gevolgd kan worden.
De Wilde Zwaan blauw 7E88 is daar een mooi voorbeeld van. Nadat de halsband door ons
gemeld werd, kwam er al snel antwoordt. De Wilde Zwaan blauw 7E88 werd geringd in
Letland op 29 juli 2014 te Skrunda, als man 1kj. (want geboren in 2014). Hij kreeg buiten de
halsband ook een metalen ring LVR EV733.
Het blijkt dat de vogels geen schade ondervinden van hun halsband, want er zijn al ganzen
die meer dan 10 jaar een halsband dragen en ook al vele keren jongen hebben grootgebracht. Dat zegt eigenlijk al genoeg.
De terugmeldingen van blauw 7E88.
7E88 werd na het ringen nog 7 keer ter plaatse waargenomen tot 10 okt. 2014. Daarna
vertrok hij naar Duitsland waar hij voor het eerst op 15 nov. 2014 werd waargenomen in
Mecklenburg-Vorpommern. Daarna vloog hij door naar Niedersachsen, waar hij tot 23
februari 2015 verbleef.
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Op 30 april 2015 werd hij weer waargenomen in Jaunmuiza, Tirelis in Letland en werd daar
voor het laatst gezien op 17 mei 2015.
Op 21 nov. 2015 was hij aanwezig in Polen en daarna weer vanaf 1 jan. 2016 in Duitsland,
Niedersachsen. Hij bracht een kort bezoek aan Nederland, op 11 jan. 2016 werd hij in
Drenthe gezien. Daarna vertrok hij weer naar Duitsland, waar hij op 24 jan. 2016 weer werd
gezien. Tot 1 maart zwierf hij rond in Mecklenburg en Niedersachsen om plotseling op 19
nov. 2016 te verschijnen in het 1e infiltratiegebied te midden van een groepje van 5 adulte
Wilde Zwanen. Hij verblijft daar de hele winter.
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Waarnemingen uit het Vogelringstation-journaal 2015
Hans Vader.
Hieronder volgt een korte opsomming van waarnemingen die gedaan zijn tijdens het vangen
van vogels of werkzaamheden op het Vogelringstation. Bovendien werden een aantal
waarnemingen toegevoegd die door Hans Vader werden gezien tijdens zijn onderzoeken
buiten het Vogelringstation. Bij die laatste waarnemingen staat de plaats tussen (haakjes)
vermeld.
Om inzicht te geven over de doortrek, of aanwezigheid van bijzondere vogelsoorten werden
ook de aantallen vangsten van deze vogels vermeld.
Om ruimte te sparen werden afkortingen gebruikt, dit zijn: m of v = man of vrouw, ad. of juv.
= adult/volwassen of juveniel/jong, nN = vliegt naar Noord, va=vangst, ov= overvliegend,
tp= ter plaatse, tr = trek, Witv= Witteveld, Westerk.=Westerkanaal, WBB= Witster
Blauwborst, KK= Kleine Karekiet, TF= Tuinfluiter, Sprink.= Sprinkhaanzanger, Gr.Vlieg.=
Grauwe Vliegenvanger, ZK = Zwartkop, Gr. of Kl. Zilverr.= Grote of Kleine Zilverreiger.
Januari.
3e. tp. 1 Grote Zilverreiger.
6e. tp. 11 Wilde Zwanen en 8 Bont Strandlopers.
8e. 28m+22v Krooneend (Witteveldkanaal), 220 Tafeleenden (totaal AWD).
16e. 1v Non tp. G16
19e. 23 Wilde zwanen, 30 Brilduikers, 18 Krooneenden, 3v Non (Nieuwkanaal)
21e. tr. Diverse troepen Kolganzen ov., va. 1 Boomkruiper.
23e. va. 1 Klapekster met balchatri.
Februari.
12e. va. 1 Boomkruiper en 1 Zwartkop.
17e. 10 Kievit nN, 1 Rietzanger tp eerste zang.
26e. 1 Klapekster met ring, (Ontluchting)
Maart.
10e. va. 1 Waterral en 1 Boomkruiper, tp. 1 Houtsnip.
11e. 1 Bonte Strandloper tp. (op Haasveld in plas).
13e. tp. 1 Roerdomp.
17e. tp. 1 Houtsnip, 1 Bokje, 4v+1m Krooneend.
20e. tp. 1 p. Krooneend, 1 ad v Blauwe Kiek (G18) en 1juv m Blauwe Kiek (G6).
23e. 1m Pijlstaart (Westerkanaal)
April.
1e. 1m Pijlstaart (Westerkanaal). 1 Klapekster (Zwarteveld).
3e. va. 2 WBB, 3 Tjiftjaf, 1 Fitis.
13e. va. 2 WBB, 1 Braamsluiper en 8 Fitis.
16e. 70 Slobeenden in één troep (Renbaan).
27e. tp. 1paar Krooneend.
28e. va. 1 Boompieper, 1 Sprinkhaanzanger.
29e. 5 Gierzwaluwen (Westerkanaal).
Mei.
1e. va. 4 Nachtegaal, 2 KK, 3 TF.
4e. va. 4 Rietzanger, 3 KK, 2 Grasmus.
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5e. tp. 1 Gele Kwikstaart, va. 3 Nachtegaal.
6e. va. 1 Gekraagde Roodstaart.
7e. va. 5 Witster Blauwborst.
9e. 4 Groenpootruiters (in plasjes Haasveld) en 2 Visarend (Witv. En Klazenwei)
12e. tp. 1 Oeverloper, 1 Paap, ov. 1 Steppekiekendief, nieuw voor AWD.
17e. va. 1 Vuurgoudhaan, tp. 1v Bruine kiekendief, 1p. Krooneend (G17). 6m + 2v
Roodpootvalk jagend boven (3e infil. en Klazenwei.)
e
23 . 3 paar Kievit met pulli en nog 2 nest met eieren (Haasveld)
29e. va. 2 Bosrietzanger, nN 11 Lepelaar.
30e. 1 paar + 1m Krooneend baltsend (G18 poel)
Juni.
1e. 1m Slechtvalk zittend in Meidoorn (De Vellen).
5e. va. 1 Spotvogel.
8e. va. 1 Veldrietzanger.
10e. va. 13 Tjiftjaf, tp. 1 Boomvalk.
12e. tp. 1 Witgat + 1 Lepelaar nN.
18e. 2 paar + 1m Krooneend (G 17 poel)
19e. va. 6 WBB, 4 Sprinkhz, 5 Rietzanger, 1 Kuifmees, tp. meerdere Kl.Plevieren.
22e. va. 2 Boomkruiper, 1 Rosse Vleermuis. Tp. 1 Kleine Plevier.
Juli.
3e. va. 1 Snor.
13e. tp 1 Witgat en 1 Groenpootruiter.
15e. tp. 1 Grote- en 1 Kleine Zilverreiger samen in wilg G16. tr. 70 Gierzwaluw in 20 min. nZ.
17e. va. 35 KK, 13 Tjif, 16 Fitis, tp. 1 Boomvalk en 2 Gr. Zilverreiger.
20e. va. 4 Witgat, 2 Bosrietzanger, ov. 11 Witgat.
22e. va. 1 Porseleinhoen, 6 Nachtegaal, 2 Gekr. Roodstaart.
23e. va. 3 IJsvogel, 7 Nachtegaal.
24e. va. 2 Witgat, 20 Nachtegaal.
25e. va. 1 Blauwe Reiger, 10 Nachtegaal, 1m ad Waterrietzanger.
27e. va. 13 Nachtegaal, 4 Sprinkhaanzanger.
29e. va. 1 Houtsnip.
Augustus.
1e. va. 16 Nachtegaal, 1 Boomkruiper.
2e. va. 2 IJsvogel, 38 KK w.o. 1 Belg, 14 Grasmus, 11 TF, tr. Gier- en Boerenzwaluw.
6e. 3 ad Boomvalk (Westerkanaal).
10e. va. 17 TF, tp. 3 IJsvogel, 1 Oeverloper, 1 Kl. Zilverreiger.
14e. va. 14 Sprink., 10 Rietz., 58 KK, 22 TF, 1 Gr. Vliegenvanger.
15e. tp. 2 Witgat, 3 Gr. Zilverr. 2 Boomvalk, 1 Sperwer.
16e. va. 2 Gr. Vlieg.,tp. 1 Kl. Zilverr., 3 Sperwer, 10 Witgat.
19e. 1 Visarend (Westerk). Va. 9 Sprink., 1 Snor, tp. 11 Watersnip.
23e. tp. 1v + 1 juv Bruine Kiekendief.
Augustus vervolg.
24e. va. 2 Roodborst, 48 KK., 12 TF., 19 ZK.
26e. va. 2 Paap, 1 Zweedse KK,
28e. va. 1 Watersnip, 1 Paap, tp. 7 Oeverloper.
30e. va. 1 Draaihals.
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31e. va. 1 Paap, 39 ZK.,tp. 10 Watersnip.
September.
7e. va. 74 Zwartkop, tp. 5 Buizerd, 1 Grote gele Kwikstaart.
10e. va. 23 Boerenzwaluw, avondvangst.
11e. tp. 50 Boerenzwaluw, 1 Rosse Vleermuis, tr. 180 Boerenzwaluw, 1 Gele Kwik.
14e. va. 1 Wintertaling, 2 Paap, 1 Bonte vliegenvanger.
16e. tp. 3 Witgat, 1 Bokje, 60 Huiszwaluw, 4 Grote Zilverreiger.
17e. va. 72 Zwartkop, tp. 7 Groenpootruiter.
18e. va. 26 Roodborst, 1 Cettisz retour, ov. 8 Grote Zilverreiger, 150 Boerenzwaluw.
21e. va. 1 Waterral, 1 Bokje, 1 Gr. Vliegenvanger.
22e. va. 22 Graspieper, 72 Zwartkop.
24e. va. 1 Houtsnip, 1 Watersnip, ov. 2x1 Grote Pieper.
27e. va. 1 Bokje, 22 Graspieper, 1 GGK, tp. 5x1 GGK
Oktober.
1e. va. 1 Bladkoning, tp. 1 GGK.
3e. va. 11 Zanglijster, tr. veel Zanglijster, Koperwiek, 2 Grote Lijster en 2 Boomleeuwerik nZ.
4e. va. 25 Roodborst, 11 Zanglijster. 34 Dodaars en 1v Blauwe Kiekendief (Westerkanaal)
5e. va. 10 Zanglijster, tp. 6 Grote zilverreiger, 1 Sperwer.
8e. va. 1 Bokje, 13 Graspieper, 29 Roodborst, 13 Zanglijster, 2 KK.
11e. va. 12 Merel, 7 Zanglijster, 13 Koperwiek, 1 KK.
14e. va. 1 Bokje, 1 Cettiszanger retour.
16e. va. 1 Waterral, 1 Bokje, 1 KK.
17e. va. 1 GGK, 21 Merel, 5 Koperwiek, 2 KK, 76 Zwartkop.
21e. va. 34 Roodborst, 27 Merel, 12 Koperwiek, 25 Goudhaan, 5 Vuurgoudhaan.
22e. va. 23 Goudhaan,12 Grote Barmsijs, 2 Kleine Barmsijs, tp. 2 GGK.
26e. va. 96 Merel, 3 Kleine Barmsijs.
31e. va. 17 Kramsvogel, ov. 13 Grote Zilverreiger.
November.
5e. tp. 2 ad Wilde zwanen (laat dit jaar), 1v IJseend
(Westerkanaal).
8e. va. 1 Sperwer, 21 Koperwiek, 1 Zwartkop. 1 Kleine Alk
(Westerkanaal) actief duikend.
12e. 69 Dodaars, 1v IJseend, (Westerkanaal) 1 Rode Wouw nO vliegend over (De Vellen).
13e. va. 2 Houtsnip. 1 Klapekster (Zwarteveld) 2m+1v Krooneend (Witv) 1v Non (Nieuwk.)
19e. 1ad. Wilde zwaan met halsring Blauw 7E88 in groep van 5ad Wilde Zwanen.
23e. va. 1 KK, 3 Baarman, 1 Ekster, tp. 11 Wilde Zwanen en 2 ad.Kleine Zwanen.
24e. 12v+24m Krooneend, 200 Tafeleend, 300 Kuifeend, 50 Wintertaling (Witteveldkanaa).
27e. va. 1 Bruine Boszanger, 4 Tjiftjaf, tp. 1 Kl Bonte Specht. 2v Non (Nieuwkanaal).
30e. va. 1 Tjiftjaf, tp. 15 ad Wilde Zwanen.
December.
4e. va. 1 Cettiszanger retour, 1 Tjiftjaf, tp. 1 GGK, 10 Watersnip.
9e. va. 2 Tjiftjaf
14e. va. 1 Waterral, 1 GGK, 1 Tjiftjaf, 1 Baardman. 12v+27m Krooneend (Witteveldkanaal)
17e. 1v IJseend, plakkerige veren aan rug en stuit, duikt goed (Rechte Schusterkanaal)
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Boomvalk ad. Westerkanaal (Foto Hans Vader)
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Overige activiteiten van de medewerkers van het VRS-AWD.
Hans Vader.
In 2016 werd door een aantal medewerkers van ons Vogelringstation weer vele honderden
uren besteed aan ringwerk buiten de AWD, maar ook aan activiteiten die niet direct met het
ringen van vogels te maken hebben.
Deze activiteiten hebben wel met de natuur of met de AWD te maken.
Op 5 februari werd de bestuursvergadering gehouden bij Koos van Ee. Hierbij werden de
plannen voor 2016 besproken en de roosters voor het project CES en de klusdagen
vastgesteld. Tevens heeft de penningmeester Marcel Schalkwijk de financiële toestand van
de stichting VRS AWduinen toegelicht, waarna deze werd goedgekeurd.
Klusdagen op het VRS werden gehouden op 6/2 en 27/2, door meerdere medewerkers. Dit
bestond vooral uit het zagen van wilgen en met de vrijgekomen takken de hertenwallen
weer verstevigen. Hans Vader heeft nog op 6 andere dagen extra snoeiwerk verricht bij de
CES-locatie en daar ook de hertenwal weer dicht gemaakt. Op ons verzoek heeft Waternet
een aantal dikkere bomen omgezaagd bij de hoge wilgen en bij de CES.
Door enige medewerkers werden 3 verschillende vrijwilligersavonden bezocht.
Antje Ehrenburg, Christien Kemp en Hans Vader waren aanwezig op de bijeenkomst van de
Historische werkgroep AWD. Op 18 februari werd het archief van de Histo-Werkgroep naar
het Waterleidingmuseum aan de Leidsevaart verhuisd. Daarna heeft vooral Christien veel
werk verzet om alle gegevens te catalogiseren en in mappen op te bergen.
Historische Vinkenbanen.
Bij de buren, op landgoed Vinkenduin heeft Hans Vader gezocht naar het fundament van het
Vinkershuisje van de Vinkenbaan van Cornelis van Lennep. Er werden nauwkeurig enige
tracés afgeprikt, maar er werd niets gevonden.
In de AWD hebben meerdere Vinkenbanen gelegen. De vinkenbanen waar resten van
werden gevonden zijn; Zeerust Oost, Zeerust West, Renbaan, Haasveld, Mariënduin
(onzeker) en als laatste de Vinkenbaan van Groot Bentveld. Van deze laatste werd lange tijd
gedacht dat deze onder het zandstort van het Noordoosterkanaal was verdwenen. Na
langdurig zoeken werden zandwallen gevonden die zouden kunnen wijzen op een
Vinkenbaan. Later werd dat bevestigd op een oude kadasterkaart uit 1825.
Zeerust oost is nog de enige Vinkenbaan die compleet en op locatie aanwezig is. Op
aanwijzingen van Hans Vader is het huisje weer in de oorspronkelijke staat gebracht.
Tellingen en inventarisaties.
- Fred en Henkjan Koning met assistentie van Peter Spannenburg inventariseerden en
ringden weer alle roofvogels en uilen en determineerden hun prooien in de hele AWD.
- In 3 deelgebieden in het 1e infiltratiegebied werden alle broedvogels geïnventariseerd
d.m.v. de BMP methode. De inventarisanten waren; Hanneke Koeckhoven, Antje Ehrenburg,
Bernard Oosterbaan, Pieter Thomas en Wil Tamis.
- Hans Vader telde weer de bezette nesten in de Aalscholverkolonies. Dit jaar werd een
nieuwe kolonie gevonden langs het Witteveldkanaal Zuid. Daar bleken 20 nesten te zitten in
Berken en dennen. Samen met de Renbaan (215 nesten) en Geul 11 (389 nesten) worden
dat 624 Aalscholvernesten in 2016.
- Op 22 februari werden de slaapplaatsen van Aalscholvers geteld. Toen waren er al
baltsende en nestelende Aalscholvers. Bij Geul 11 waren 96 ex. aanwezig en in de Renbaan
241 ex. Totaal dus 337 slapende Aalscholvers.
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Op 22 oktober werd de tweede slaapplaatstelling gehouden. Toen waren uitsluitend in de
Renbaan Aalscholvers aanwezig, er werden 661 ex. geteld en ook nog één Grote Zilverreiger.
- Op 16 juli was de ganzentelling in Noord Holland. De hele AWD werd geteld door Hans
Vader en leverden 44 Grauwe Ganzen, 6 Nijlganzen en 76 Canadese Ganzen op. Er werden
tijdens deze telling ook nog 700 Krakeenden geteld, wat het minimum is.
- Christien Kemp en Hans Vader namen weer deel aan de maandelijkse watervogeltellingen.
Vermeldenswaard zijn de hoge aantallen Dodaars met max. 69 ex. in het Westerkanaal
tijdens de novembertelling. Voor het eerst werd een vrouw IJseend tijdens deze tellingen
waargenomen.
- Hans Vader telde ook dit jaar weer de pulli van de watervogels in de hele AWD. In 2015
werd voor het eerst sinds 1962 geen pulli meer gezien van Kuif- en Tafeleend. Gelukkig
werden in 1962 weer 2 vrouwtjes Kuifeend met resp. 6 en 7 pulli gezien. De aantallen
watervogels met pulli nemen jaarlijks steeds verder af. De Meerkoeten doen het nog het
best, met 20 paar met pulli. Van alle eenden en ralachtigen samen brengen slechts ca. 40
paar nog pulli groot. Vergeleken met de 70er jaren, toen er nog ca. 1900 paren watervogels
ca. 8000 pulli groot brachten is het nu bedroevend slecht.
- Piet Veel inventariseerde weer de libellen rond ons VRS. Leuk was dat de Zuidelijke
Keizerlibel weer aanwezig was, ook met ter plaatse geboren ex., maar wel in kleinere
aantallen dan vorig jaar.
- De paddenstoelen op de veldjes rond het VRS worden jaarlijks geteld door Hans Vader en
gedetermineerd, eerst door Zitta Kottman en vorig jaar door Alfons Vaessen. Helaas werd dit
jaar maar een enkele paddenstoel gezien, die ook vaak binnen één dag al weer verdwenen
was. Het lijkt rond ons VRS wel op een hertenkamp en de grasveldjes zijn bedekt met een
laag hertenstront en volledig omgewoeld en platgelopen. Resultaat in 2016, GEEN
paddestoelen kunnen verzamelen.
- Hans Vader heeft ook dit jaar vele stuifplaatsen gemonitord op archeologische vondsten.
Vooral op locaties waar al eerder belangrijke vondsten werden gedaan, is ook dit jaar weer
veel gevonden. De belangrijkste vondsten bestonden uit diverse botten die toebehoorde
aan Edelhert, Ree, Wild Zwijn en de topvondst door Wim Kuijper van een voorpoot van een
Bruine Beer. Ook diverse zeldzame slakkensoortjes werden gevonden op een locatie waar
het oude duin aan de oppervlakte kwam.
- Er werden 5 ringprojecten uitgevoerd buiten de AWD. Dat waren Oeverzwaluwen (RAS) in
Hoofddorp, door Marcel Schalkwijk, geassisteerd door enige medewerkers van VRS-AWD.
Stadsvogels ringen(RingMus) in Alphen a/d Rijn, door Koos van Ee. Steltlopers ringen op het
wad van Schiermonnikoog en mistnetvangsten in het Groene Glop op Schiermonnikoog,
door Koos van Ee, beiden met assistentie van enige medewerkers van ons VRS.
Hans Vader ringde weer enige pulli van Gierzwaluwen in nestkasten die in Noordwijk
hangen.
- Pieter van Eijk ondernam twee keer de reis van Wageningen naar ons VRS en nu niet alleen
om vogels te ringen. Voor het eerst werd tijdens twee nachten met lamp en scherm zoveel
mogelijk nachtvlinders gevangen op de locatie van het vroegere Druipnet. Deze vangsten
leverden een aantal leuke en bijzondere vangsten op van een diergroep waar wij nog maar
weinig van weten.
PR, Educatie, Lezingen en Excursies.
- Marcel Schalkwijk maakte onze website nog mooier dan hij al was. Het is een lust voor het
oog geworden.
- Fred Koning hield 3x een lezing over roofvogels en uilen in de AWD.
- Hans Vader hield 2x een lezing over voorjaar in de AWD en weidevogels.
- Op 10 juli kwam Steven Wytema met een aantal cursisten het vangen van vogels bekijken.
37

- Op 24 september kwam de VWG Zuid-Kennemerland op excursie naar ons VRS om zich te
laten voorlichten over het hoe en waarom van vogels ringen. De deelnemers waren erg
enthousiast en sponserden vele ringstrengen.
- Op 8 oktober kwam de KNNV Bollenstreek op bezoek, onder leiding van Udo Hassefras.
Ook deze groep sponserden vele ringstrengen.
- Op 9 oktober kwam de jeugdclub van de VWG Zuid-Kennemerland op bezoek. Zij konden
genieten van vele leuke vogelsoorten in de hand, die ze daarna zelf mochten loslaten.
Uiteraard nadat er veel foto’s werden gemaakt.

Certificering: Op 20 augustus kwamen 10 ringers van andere ringgroepen en 5 personen van
Vogeltrekstation en ringersvereniging naar ons VRS. Het was de eerste keer dat op ons VRS
een certificeringsdag werd gehouden. Om de drie jaar moet een ringvergunninghouder
verplicht hieraan deelnemen om zijn deskundigheid te vertonen. Het is belangrijk om van
elkaar te leren hoe op een juiste manier de biometrie van een vogel gemeten wordt.
Hoewel het geen topdag was wat aantallen betreft, werden wel veel soorten gevangen. Alles
is goed verlopen en iedereen werd verrast met koffie en cake van Christien. En wat het
belangrijkste was, iedereen is geslaagd.
Publicaties en rapportages.
- Fred en Henkjan Koning schreven het jaarverslag over de roofvogelstand in de AWD.
- Het jaarverslag 2015 van het Vogelringstation AW duinen werd gepubliceerd, met
medewerking van Koos van Ee, Martijn Kosterman, Bernard Oosterbaan, Fred en Henkjan
Koning, Marcel Schalkwijk, Hans Vader, Alfons Vaessen en Steven Wytema.
- Het 50jarig Jubileumverslag (1966-2015) van het Vogelringstation AW duinen werd
geschreven door Fred Koning en Hans Vader, met medewerking van Bernard Oosterbaan en
Steven Wytema.
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Medewerkers van het Vogelringstation AW duinen 2016.
Hans Vader
Het VRS AWD werd in 2016 gerund door de 7 ringvergunninghouder, Koos van Ee, Udo
Hassefras, Henkjan Koning, Marcel Schalkwijk, Wil Tamis, Hans Vader en Steven Wytema.
Zij werden geassisteerd door 11 assistenten in wisselende samenstelling.
Na lange tijd afwezig te zijn geweest, is ringer Pieter van Eijk dit jaar toch 2x geweest op het
VRS en heeft daar ook een onderzoekje gestart naar nachtvlinders.
Buiten het ringwerk op het VRS, hielp Henkjan Koning zijn vader Fred Koning ook met het
inventariseren van de roofvogels en uilen in de hele AWD. Bovendien inventariseerden zij
twee gebieden, Het Vinkenveld en Kamperfoeliebos zuid, op alle broedvogels.
Medewerkers in 2016.
Herman Assendelft, 2
Jolanda Balkenende, 2
Adriaan Dokter*, 1
Koos van Ee, 1, 9
Antje Ehrenburg*, 2, 11
Pieter van Eijk, 1, 13
Mariet Ferwerda, 2
Iris Grob, 2
Udo Hassefras, 1
Nadia Hijner*, 2
Christien Kemp, 2, 5, 11
Wouter van Kempen, 2
Fred Koning*, 1, 3, 4, 8, 9
Henkjan Koning, 1, 3, 4, 9
Aad Kortekaas, 2

Martijn Kosterman*, 2, 10
Casper Leijgraaf, 2
Niels Noordzij*, 2
Bernard Oosterbaan*, 2, 4, 10
Marcel Schalkwijk, 1, 8, 9, 10
Peter Spannenburg*, 1, 3
Wil Tamis, 1, 4
Hans Vader, 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14
Piet Veel, 2, 7, 9
Piet Veldt*, 2
Marjolein Verdam*, 2
Liesbeth Verlinden, 2
Annemieke de Winter, 2
Steven Wytema, 1, 9, 10

Verklaring van de cijfers.
* Wel lid, niet aanwezig op VRS 2016
1 Ringer met vergunning
2 Assistent ringer
3 Roofvogel/uilen-inventarisant
4 Broedvogelinventarisant (BMP)
5 Watervogelteller (SOVON)
6 Aalscholver- en watervogelpulli teller

7 Libelleninventarisant
8 PR en educatie, lezingen enz.
9 Onderzoek en artikelen schrijven
10 Admin. of technisch ondersteuning
11 Archeologie en historie in de AWD
12 Paddestoelen inventarisant
13 Nachtvlinder inventarisant
14 Ganzen- en zwanen teller
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Aalscholvers in de AWD.
Hans Vader.
Vanaf 1957 ben ik begonnen om mijn vogelwaarnemingen op te schrijven, vooral in de AWD.
De eerste waarneming van een Aalscholver was pas in 1965 en kwam toen dik onderstreept
in mijn opschrijfboekje.
Tot en met 1989 bleef de Aalscholver in de AWD een bijzondere waarneming en werd pas in
de nazomer en herfst gezien, maar niet eens jaarlijks. In 1990 werden er ook in het voorjaar
Aalscholvers waargenomen en in het najaar werd de Renbaan door hun ontdekt en als
slaapplaats gepromoveerd. Opvallend was, dat het vooral jonge vogels waren met geen of
weinig “witte gezichten”. De aantallen slapers liepen op tot 120 ex.
In 1992 begon de victorie en de Aalscholver kon als nieuwe broedvogel genoteerd worden.
Op 25 maart was het eerste nest zichtbaar in een populier op de zuidoever. Het aantal
nesten liep op tot 7 stuks, maar op 11 april waren de nesten verlaten. Dat was waarschijnlijk
het gevolg van verstoring, want diverse keren werd gezien dat wandelaars onder de nesten
stonden, terwijl de Aalscholvers zenuwachtig rondvlogen.
In 1993 werden de Aalscholvers slimmer en bouwden 4 nesten op één van de eilandjes en
konden daar rustig hun eieren uitbroeden. Het jaar daarna, in 1994 werden al 30 nesten
gebouwd op meerdere eilanden. Dat aantal groeide gestaag tot het maximum van 222
nesten in 2004. Vanaf 2000 begonnen ook weer 18 Aalscholvers in de hoge populieren aan
de zuidoever van de Renbaan te broeden. Ook hier liepen de aantallen op tot maximaal 377
nesten in 2010.
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Grafiek 1. Het verloop van de Aalscholver als broedvogel in de AWD. In 2016 werd een derde
kolonie gevonden
Langzaam maar zeker gingen alle bomen op de eilandjes dood door de uitwerpselen van de
Aalscholvers. Er werd nog wel gebroed op een paar overeind staande dode boomstammen
en enige lage boomstronken. De broedgelegenheid werd steeds minder en het aantal nesten
daalden tot enige tientallen. Maar er gingen wel steeds meer Aalscholvers op de grond
broeden. Deze waren vaak lastig te tellen tussen vele tientallen uitgevlogen jongen en
exemplaren die nog niet broedden.
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Mogelijk door vossenbezoek gingen de aantallen grondbroeders achteruit. Maar vanaf 2010
begonnen de eerste 7 paar te broeden in een zeer oud populierenbosje langs Geul 11. Dat is
hemelsbreed maar een paar honderd meter van de Renbaan en werd door mij beschouwd
als behorende bij deze kolonie.

Aalscholverkolonie langs Geul 11. Foto Hans Vader
In de daarop volgende jaren namen de aantallen nesten in populieren op beiden oevers van
Geul 11 enorm toe. In 2016 waren dit al 389 nesten, maar er werd dat jaar ook een derde
(kleine) kolonie gevonden van 20 nesten langs het Witteveldkanaal. Het grootste deel van
de nesten werd daar in Oostenrijkse dennen gebouwd en waren daardoor op afstand
nauwelijks te tellen.
Uiteraard zal ik de kolonies van deze fascinerende
vogels de komende jaren blijven tellen.
Ik ben erg benieuwd hoe de laatste nieuwe kolonie zich
verder gaat ontwikkelen. Het totale aantal broedende
Aalscholvers is inmiddels gestegen tot 624 nesten.
Aangezien meer dan 90% van de Aalscholvers naar naar
de Noordzee vliegen om te vissen, zal er voorlopig
voedsel genoeg zijn.

Jonge platvis uit de Noordzee als
voedsel voor de Aalscholvers
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Het gaat niet goed met de broedvogels in de AWD.
Hans Vader
In 60 jaar, van 1957 t/m 2016, hebben 132 vogelsoorten zeker gebroed in de AWD.
Bij de zangvogels is dat vooral vastgesteld op basis van zang in de broedtijd.
In 2016 werden van de 132 vogelsoorten, 60 soorten niet meer vastgesteld als broedvogel,
waardoor er op jaarbasis nog maar 72 soorten overblijven. Gedurende de vele jaren dat er
broedvogelinventarisaties plaatsvonden, zeker in de periode tussen 1970- 1980 werden er
jaarlijks ca. 100 vogelsoorten als broedvogel vastgesteld. In 2016 zijn er 28 soorten minder
vastgesteld, dat is een flinke achteruitgang. Dan kan er gerust gesteld worden, dat het niet
goed gaat met de broedvogels in de AWD.
Als we echter uitgaan van het aantal broedparen, dan is de situatie nog veel erger. Van de
eenden en ralachtigen is de achteruitgang ca. 1900 paar, bij de meeuwen is dat ca. 10500
paar, bij de steltlopers is dat meer dan 500 paar. Daar staat tegenover, een aanwas van ruim
600 paar Aalscholvers, die kunnen natuurlijk nooit het verdwijnen 13000 broedparen goed
maken.
Het gaat ook ronduit slecht met roofvogelsoorten zoals Sperwer, Torenvalk, Boomvalk,
Ransuil, Velduil en Steenuil. In de goede jaren broedden van deze soorten samen ruim
80 paren, nu nog 0-2 paar.
Bij de geheel verdwenen soorten zijn de opvallendste; Geoorde Fuut, Bergeend, Slobeend,
Wintertaling, Zomertaling, Tafeleend, Grauwe Kiekendief, Torenvalk, Boomvalk, Patrijs,
Scholekster, Kluut, Griel, Tureluur, Grutto, Wulp, Watersnip, alle meeuwen en Visdief,
Turkse- en Zomertortel, Rans- Veld- en Steenuil, Nachtzwaluw, Zwarte Specht, Draaihals,
Veld- en Kuifleeuwerik, Oever- Boeren- en Huiszwaluw, Tapuit, Paap, Grote Karekiet,
Spotvogel, Fluiter, Baardman en Buidelmees, Kauw, Spreeuw, Wielewaal, Ring- en Huismus,
Kleine Barmsijs en Geelgors.
Bovenstaande achteruitgang kan zeker getypeerd worden als een grote verarming. Een deel
van deze achteruitgang gaat gelijk op met de landelijke achteruitgang. De oorzaken daarvan
zijn divers en liggen grotendeels buiten de AWD. Maar er zijn ook een aantal vogelsoorten
die in de AWD hard achteruit gaan terwijl deze het landelijk juist goed doen. Dan ligt de
oorzaak hoogst waarschijnlijk in de AWD.
Een deel van de achteruitgang is het gevolg van de successie in de vegetatie en daarom werd
vele jaren geleden al aangenomen, dat er weliswaar vogelsoorten achteruit gingen of
verdwenen, maar dat er ongeveer een gelijk aantal voor terug kwam. Dat hield elkaar
redelijk in balans.
Die tijd van evenwicht is echter al lang voorbij, de balans slaat nu door naar een flinke
achteruitgang. En erger nog, het ziet er niet naar uit dat er al een einde is gekomen aan de
achteruitgang in de vogelstand, in tegendeel zelfs.
In de AWD heeft het beheer van de laatste 5-10 jaar geen positieve gevolgen gehad voor de
vogelstand, het tegenovergestelde is eerder waar. De broedvogelinventarisaties laten bijna
allemaal een achteruitgang zien, die varieert tussen 30% en 60%.
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Vogels in het noordelijk deel van het 1e infiltratiegebied.
Hans Vader
De constatering dat het niet goed gaat met de broedvogels in de AWD is vooral gebaseerd
op waarnemingen en vergelijkingen met tellingen van langere tijd geleden.
In een poging om toch wat realistischer te zijn, heb ik ook een aantal inventarisatie gegevens
op een rijtje gezet. Als eerste een langdurige inventarisatie van 20 jaar, van 1997 t/m 2016.
Het betreft drie deelgebieden in het noordelijk deel van het 1 e infiltratiegebied, die samen
bijna 120 ha. beslaan. Deze gebieden zijn door verschillende mensen geïnventariseerd op
broedvogels met de BMP-methode. De deelgebieden zijn; het Paradijsveld, door Pieter
Thomas, Paradijs Oost door Hans Vader, later Wil Tamis, De Punt, door Bernard Oosterbaan
met assistentie van Antje Ehrenburg, Hanneke Koeckhoven e.a.
Het beheer van bovenstaand gebied:
Het is niet toegankelijk voor het publiek, dus verstoring uit die hoek is miniem. Alle
graspaden worden jaarlijks enige keren geklepeld tot bijna 5 meter brede paden. Mede
hierdoor is er een flinke oppervlakte met lage grassen en kruiden ontstaan. Dat is een ideaal
voedselgebied voor de vele honderden Damherten en een tiental Konijnen. Eind 2016 is men
begonnen met het afschieten van Damherten.
Het Riet in de infiltratiegeulen wordt ieder jaar voor een deel gemaaid m.b.v. een maaiboot
en de kopeinden van de geulen worden geheel ontdaan van Riet. In 2014 zijn de
Amerikaanse vogelkersen verwijderd. Voor de waterwinning worden de waterstanden zeer
onnatuurlijk geregeld. Dat is ongunstig voor het Riet, maar ook voor de gehele flora en
fauna.

Infiltratiegeul met mooie rietkragen. Leuk voor Kleine Karekiet, op een enkele Meerkoet na,
ontbreken de watervogels in de broedtijd. (foto Hans Vader)
Het totale gebied heeft een zeer gevarieerd broedbiotoop. Dat is gunstig voor diverse vogels
en er hebben dan ook in de afgelopen 20 jaar, tussen 1997 en 2016, 74 soorten broedvogels
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gebroed, (incl. soep- eend en gans). Er is veel open water in de vorm van infiltratiegeulen en
enige grote kwelplassen. Op de drains tussen de infiltratiegeulen is een moerasgebied
ontstaan met ondiepe en met regelmaat (bijna) droogvallende kwelplasjes. Deze kwelplasjes
zijn voor een belangrijk deel dichtgegroeid met Riet, Lisdodde en wilgen. Maar ook de
omgeving van de plasjes is inmiddels in een rietveld veranderd.
Langs de oevers van de infiltratiegeulen en grotere plassen is een flinke rietkraag ontstaan
en er groeien ook diverse soorten wilgen tussen het riet. Een deel daarvan heeft de leeftijd
van ca. 50 jaar en beginnen ouderdomsverschijnselen te vertonen. Met iedere storm
sneuvelen er wel enige.
Vroeger zijn op enige vochtige delen Duindoorns opgekomen, dit zijn nu al kleine bomen
geworden, waarvan er steeds meer omvallen maar wel doorgroeien. De in de zelfde periode
opgekomen Meidoorns beginnen een volwassen leeftijd te bereiken. Vanouds groeide er
veel Vlieren die inmiddels voor 95% dood zijn en de spaarzame Kardinaalsmutsen worden zo
vaak door de Damherten geschild dat er niet veel meer van over blijft. Op een paar plaatsen
groeien formidabele struiken van de Bosbraam, waar zelfs Damherten respect voor hebben.
Op een aantal hogere duinen groeien nog wel levensvatbare Duindoorns en enige Vlieren.
Aan de voet van deze duinen zijn een aantal ondoordringbare duindoornstruwelen ontstaan.
In de NW-hoek groeien nog enige kleine bosjes van aangeplante Oostenrijkse dennen van ca.
60 jaar oud. Deze zijn van belang voor de Havik, Bosuil, Buizerd en ook de Boommarter is
daar gesignaleerd. Op de drogere delen van het terrein leven muizen, spitsmuizen, Mollen
en Bruine Rat, maar ook Zandhagedis, Rugstreeppad en Gewone Pad. En in het hele terrein
kan je Vossen en Damherten tegen komen. Van de vroeger talrijke Bunzing, Hermelijn en
Wezel worden al jaren geen waarnemingen gedaan. Plaatselijk zijn nog kleine aantallen
Konijnen aanwezig.
In het water leven diverse soorten vis, kikkers, padden en Kleine Watersalamander. De
aantallen van in het water levende dieren varieert nogal, want dit is afhankelijk van het
waterbeheer. Dat wil zeggen, dat als het gebied droog gelegd wordt, vrijwel alle dieren
doodgaan en de stand daarna weer vanaf nul opgebouwd moet worden. Voor de
broedvogels is het belangrijk dat in de broedtijd geen grote schommelingen in de
waterstand optreden. Helaas gebeurt het bijna jaarlijks dat juist in de broedtijd de
waterstand te laag is en ook nog eens fluctueert met meer dan 1 meter in een korte tijd. Dat
is funest voor veel broedvogels van Riet en moeras.
Om de fluctuaties in aantallen broedvogels tussen goede en slechte jaren wat af te vlakken
zijn de aantallen broedparen van de eerste 5 jaar en de laatste 5 jaar gemiddeld. Dan blijkt
er een achteruitgang te zijn van 814 naar 651 paar over een periode van 20 jaar. Dat is toch
een achteruitgang van 20%.
De hoogste aantallen werden genoteerd in de eerste 5 jaar, met een maximum van 924 paar
in 1998. Het laagste aantal broedparen was in 2009 met 617 paar.
Opvallend is, dat de laatste jaren geen of slechts enkele pulli gezien worden bij de
watervogels. Dat gegeven geldt trouwens voor de hele AWD.
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Grafiek 1. Aantal broedparen van 1997 t/m 2016.
In deze grafiek is te zien dat het aantal broedparen, vastgesteld volgens de BMP-methode,
successievelijk daalt. Als deze grafiek gemaakt had kunnen worden vanaf bv. 1975, dan zou
de achteruitgang nog veel erger zijn. Helaas is vóór 1997 niet volgens BMP geteld en vaak
ook niet voor alle soorten. Toen waren er echter wel zeer grote aantallen eenden en
meeuwen, in totaal enige duizenden paren.
Leuke ontwikkelingen zijn:
De Roerdomp is vanaf 2005 een jaarlijkse broedvogel geworden tot max. 4 paar. Helaas is
het aantal weer achteruit gegaan tot 0 paar in 2016.
Vanaf 2000 is de Grauwe gans een regelmatige broedvogel geworden, maar heeft de laatste
jaren geen of nauwelijks pulli groot gebracht.
De Havik is vanaf 2007 jaarlijks met 1 broedpaar aanwezig.
De Buizerd heeft in 20 jaar 12 keer gebroed.
De Boomleeuwerik is vanaf 2013 jaarlijks met 2-3 paar als broedvogel aanwezig.
Alle bosvogels, zoals Pimpel- en Koolmees, Merel, Tuinfluiter en Vink doen het goed en gaan
vooruit.
De Zwartkop, Tjiftjaf en Goudvink laten nog een stijgende trend zien. Na de verwijdering van
prunus in 2014 lijken Zwartkop, Goudvink en Nachtegaal een terugval te laten zien.
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Minder leuke ontwikkelingen zijn:
Vooral bij de watervogels gaat het helemaal mis. Van de vele honderden broedparen in de
70er en 80er jaren is vrijwel niets meer over. De paren die er nog zijn scoren voor BMP
vooral op aanwezigheid van paar in broedtijd. Het Waterhoen wordt zelfs de laatste 4 jaar
niet eens meer waargenomen.
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Riet- en struikzangers.
Bij de rietvogels en enige struikzangers gaat het ook niet goed. De Kleine Karekiet en
Bosrietzanger zijn de grootste verliezers.
De Winterkoning is een vorstgevoelige soort. Juist met de zachte winters van de laatste 7
jaar zou men verwachten dat deze geen grote invloed zouden hebben op de stand van de
Winterkoning. Toch gaat deze kleine zanger na 2009 flink achteruit. Ook de Grasmus laat een
dalende trend zien.
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Grasmus

Broedvogels van het Middenveld 2015 en 2016.
Hans Vader
In 2015 heeft Waternet als beheerder van de AWD, verzocht aan de Vogelwerkgroep ZuidKennemerland of er iemand was die het Middenveld wilde inventariseren op broedvogels.
Dat was bedoeld om de nulsituatie vast te stellen voordat men begon met grootschalige
ingrepen in het kader van Life+ en de prunusbestrijding. Wim de Groot was bereid om dit te
doen en heeft in 2015 en 2016 het gehele terrein op broedvogels geïnventariseerd.
Beheer van het gebied:
De naam van het noordelijk deel, “Groot Sprenkelveld” doet vermoeden dat de
jachtopzichter, zeker toen het nog ritselde van de Konijnen, flink wat Konijnen heeft
weggevangen d.m.v. klemmen, die Sprenkel genoemd werden. Ook in de 70er en 80er jaren
werd in de wintermaanden in het terrein op Konijnen gejaagd met het geweer en een
lichtbak op een landrover, door Gemeente Waterleidingen. In 2015 is men begonnen met
het afschieten van de Damherten. De afgegraven oevers van het Zwarteveld werden in het
verleden beplant met Helm tegen het verstuiven. Vermoedelijk is er geen ander beheer
uitgevoerd, zeker niet tussen 1950 en 2015.
Na het broedseizoen van 2015 werd op grote schaal de Amerikaanse Vogelkers, die vooral
de laatste 15 jaar enorm was toegenomen, bestreden d.m.v. rooien en afzagen. Gelijktijdig
zijn toen ook flinke oppervlakten Duindoorns en andere struiken afgezaagd en geklepeld.
Bovendien werden tientallen ha. ruige grassen geplagd en afgevoerd en enkele poeltjes
werden kaal gemaakt zodat het water weer zichtbaar werd. In de toevoersloot werd
regelmatig de onderwaterbegroeiing gemaaid en de bermpaden geklepeld. Het terrein
tussen de toevoersloot en de geulen werd enige jaren begraasd door schapen.
Grenzen van het terrein.
Op de officiële kaart staat dat het noordelijk deel van het gebied eigenlijk Groot Sprenkelveld heet. In dit artikel wordt met Middenveld bedoeld, het gebied ten zuiden van de
Renbaan tot aan het Zwarteveldkanaal. In het Westen wordt de grens gevormd door de
infiltratiegeulen nrs. 1 en 2 en een stukje toevoersloot. In het Noorden is de grens een
wandelpad wat om de Renbaan loopt naar het van der Vlietkanaal. In het Oosten is de grens
de bosrand van het Eendenvlak en Pietjes Zwarteveld en in het Zuiden wordt de grens
gevormd door het Zwarteveldkanaal.
Het gebied heeft een oppervlakte van 108,4 ha. Het is een grote duinvlakte met weinig
reliëf.
Geschiedenis.
Eind 18e en begin 19e Eeuw was het Middenveld e.o. in eigendom van de heer Jan Nicolaas
van Eijs (1743-1818). David van Lennep, van Mariënbos schreef in 1803, “Mijn buurman
heeft grote valleien in de duinen met zwarte aarde bedekt en daar rundervee en paarden
geweid. Verder vertelt hij dat in de duindellen niet alleen aardappelen, maar ook rogge,
haver, papavers en wouw werd verbouwd”. De zandwallen tussen de verschillende akkers
zijn nog goed zichtbaar, zeker nu alles kaal gevreten is.
Nadat de Gemeente Amsterdam het gebied had aangekocht voor de waterwinning werden
er een aantal diepe winkanalen doorheen gegraven. Dat waren het van der Vlietkanaal,
Zwarteveldkanaal en het Barnaartkanaal. De gevolgen waren enorm, de grondwaterstand
daalde enige meters en de vruchtbare duinvlakte werd een uitgedroogde vlakte waar maar
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weinig groeiden. Waarschijnlijk zullen er toen ook weinig vogels gebroed hebben. Wel
vernamen wij van oude vogelaars dat tussen ca. 1900 en 1925 er een flinke kolonie
Visdiefjes aanwezig was, net ten noorden van het Zwarteveldkanaal.
Rond 1950 werd begonnen met de aanleg van het 1e Infiltratiegebied. Ongeveer in diezelfde
periode werd ook het dennenbos op het Middenveld aangeplant. Op een paar plaatsen zijn
nog kleine bosjes van Bitterwilg aanwezig. Die werden al eerder aangeplant, rond 15 januari
1922, toen maakte Gé Traanberg een foto op het Middenveld, waarop een plaggenhut te
zien is met daarvoor Jan P. Stijbos met zijn vrouw in de sneeuw. Hij vermelde daarbij dat
deze plaggenhut diende als onderkomen voor de arbeiders die het gebied moesten
beplanten met stekken, (Dat zullen de Bitterwilgen zijn).
Nadat het eerste Rijnwater in de infiltratiegeulen vloeide, werd de directe omgeving daarvan
weer vochtiger. De schrale vegetatie werd weer ruiger en er gingen steeds grotere aantallen
Slob- en Wilde eenden broeden, maar ook Wintertaling. Op de door de konijnen kort
gehouden veldjes broedde begin 60er jaren vele Kieviten en Veldleeuwerikken en in de wat
ruigere delen broedde meerdere Wulpen. Op kale zandstrandjes van de geulen broedde
toen ook Kleine Plevier en zelfs een Kluut werd hier aangetroffen met pulli.
De broedvogelinventarisaties.
Broedvogels AWD Middenveld
2015
Grauwe Gans
1
Nijlgans
0
Krakeend
0
Kuifeend
1
Buizerd
0
Meerkoet
3
Kl. Plevier
0
Kievit
0
Houtduif
0
Koekoek
0
Gr. Bonte Specht
1
Boomleeuwerik
7
Boompieper
10
Witte Kwikstaart
1
Winterkoning
2
Heggenmus
0
Roodborst
4
Nachtegaal
2
Gekr. Roodstaart
6
Roodbosttapuit
1
Totaal broedparen
vogelsoorten

2016
1
1
1
0
1
2
2
1
1
1
2
14
6
1
1
2
0
2
8
1

Zanglijster
Merel
Tuinfluiter
Zwartkop
Braamsluiper
Grasmus
Kleine Karekiet
Fitis
Tjiftjaf
Goudhaan
Koolmees
Pimpelmees
Glanskop
Staartmees
Boomkruiper
Gaai
Vink
Kneu
Rietgors

Totaal aantal broedvogelsoorten in beide jaren 39.
Achteruitgang van 56 paar = 32%
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2015
4
12
6
2
4
8
2
32
17
1
19
4
1
0
1
2
20
1
1

2016
0
5
1
0
2
6
4
6
3
1
14
6
0
3
1
1
18
1
0

176
31

120
36

Als de inventarisaties uit 2015 en 2016 met elkaar vergeleken worden, dan is duidelijk dat de
vogelstand flink achteruit is gegaan. Dat is ook niet verwonderlijk en was ook reeds
voorspelt.
Het vroeger grotendeels kale terrein was in de loop der jaren begroeid geraakt met diverse
struwelen. Dat was gunstig voor de struikbroeders die bezit namen van het gebied.
Op de stippenkaarten van het jaar 2015 zijn duidelijk een aantal clusters te zien van dicht bij
elkaar broedende vogels. Bij controle bleken dit vooral de terreindelen te zijn waar flinke
struwelen tot ontwikkeling waren gekomen.

Enorme bergen verwijderde Duindoorns. Waar deze stuiken weggehaald zijn, zal de
komende jaren niets meer broeden. (Foto Hans Vader)
Het terrein tussen de toevoersloot en de Geulen 1 en 2 was relatief vochtig. Daardoor was
het plaatselijk dicht begroeid met Duindoorn en Kruipwilg waartussen ook flinke Meidoorns,
berken, wilgen en helaas ook Amerikaanse vogelkersen groeiden. Het vroegere eenden- en
Kievitengebied werd geschikt voor struik- en bosvogels.
In 2015 broedde er dan ook nog 49 paren van deze vogelgroep en ook nog 3 paar vogels van
open duin. Na het verwijderen van de prunus en daarbij ook alle andere struwelen, op een
paar Meidoorns en Berken na broedde er in 2016 nog maar 18 paar stuikbroeders en 8 paar
vogels van open duinen. Dat betekend een achteruitgang van 63% bij de struik/bosvogels en
een vooruitgang van 5 paar bij de vogels van het open duin, wat ruim een verdubbeling is.
In de cluster te noorden van het Zwarteveldkanaal broedde in 2015 nog 52 paar struikbroeders en 4 paar vogels van open duin. In 2016 was dit teruggelopen naar 36 paar
struikbroeders en 2 paar van open duinen. De struikbroeders zijn daar met 16 paar = 31%
achteruit gegaan. Na controle bleek op deze locatie nog een flinke oppervlakte met
struwelen aanwezig te zijn. Door het rooien van de prunus en klepelen van Duindoorn was
de oppervlakte wel afgenomen.
Opvallend waren tijdens de controle in maart 2017, de grote aantallen Damherten van meer
dan 100 exemplaren die alles kaal graasden en struiken schilden, maar ook de struwelen
openbraken, waardoor er nu een wirwar van paden doorheen liep.
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Leuk was de verdubbeling van het aantal Boomleeuwerikken in 2016 van 7 naar 14 paar. Al
een aantal jaren zit de Boomleeuwerik in de lift (ook landelijk). Het kaal maken van het
terrein is dus kennelijk gunstig voor deze soort. Ook de vestiging van Kleine plevier en Kievit
is te danken aan de struweelverwijdering en plaggen van het gebied. Hopelijk weten zij zich
te handhaven. De vestiging van de Buizerd is dubieus, want er is geen nest gevonden door
de roofvogelinventarisanten.
De grootste verliezers zijn Fitis en Tjiftjaf, maar ook Koolmees, Tuinfluiter, Merel, Zanglijster,
Roodborst en Boompieper hebben een flinke veer moeten laten, in totaal 69 broedparen.
Het Life+ project wordt aangeprezen als “Natuurherstel project”. Dat is wat te populistisch
gebracht, want voor de vogelstand is het zeker geen verbetering. Voor een aantal
vogelsoorten lijkt het meer op een ramp. De Nachtegaal was één van de paradepaartjes van
de AWD, helaas zullen wij het na Life+ met ca. 100 paar minder moeten doen. Ook de
meeste andere struikbroeders hebben flink in moeten leveren.
Of het voor de flora een grote verbetering heeft opgeleverd is maar de vraag. Op dit
moment is daar nog niets van te zien, maar mogelijk is dat iets van een lange adem.
Toevallig was ook Fred Koning bezig met het verzamelen van inventarisatie-gegevens. Ook
hieruit blijkt dat er geen aanleiding is om blij te zijn met Life+ en prunusverwijdering. In de
meeste terreinen waar flink aan “Natuurherstel” is gedaan, blijkt de vogelstand flink
achteruit te zijn gegaan. Zie hieronder zijn bevindingen.
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Veranderingen in de vogelstand in enkele delen van de AWduinen.
Fred Koning.
Inleiding.
Begrazing wordt door veel beheerders van natuurgebieden gezien als compensatie voor het
wegvallen van de begrazing van het duin door Konijnen. Er wordt op grote schaal
geëxperimenteerd met grazers als paarden, koeien , wisenten , geiten en schapen. De
resultaten verschillen sterk per gebied. Slings (2014) meld dat begrazing en
Prunusbestrijding in de duinen van Boreel vrijwel geen invloed had op de vogelstand.
Recentelijk beschreef van Mourik (2015) de veranderingen in de flora en de aanwezigheid
van vlinders in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). In dit artikel een indruk van
drie gebieden in de AWD, met elk een verschillend beheer en de effecten daarvan op de
vogelstand. Het beheer van dit ca. 3400 ha grote gebied is in handen van Waternet. De
gebieden werden volgens de BMP methode geïnventariseerd.
Beheermaatregelen
Van ouds werden de duinen vooral door Konijnen begraasd. Vanwege de Myxomatose en
het VHS virus, alsmede de toename van predatoren zoals Vos, Buizerd, Bosuil, Havik en
Boommarter is het Konijn sterk in aantal afgenomen. In de vijftiger jaren is de Ree
geïntroduceerd. De populatie nam toe tot enkele honderden exemplaren maar verdween
geleidelijk weer na het uitzetten van het Damhert. In het voorjaar van 2015 werden bijna
3000 Damherten en nog maar enkele Reeën geteld. Begrazing met vee (koeien en schapen)
is sterk toegenomen vooral in gebieden waar de Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina)
werd bestreden. Honderden dieren werden ingezet in het middenduin om kiemende en
weer uitlopende Prunussen te bestrijden. Dit had grote gevolgen voor de vegetatie.
1. Maaien. In delen van het duin speelde de vergrassing als gevolg van de stikstofdepositie
een belangrijke rol in het uitvoeren van maatregelen om dit tegen te gaan. Het maaien van
de ruigste stukken open duin was één van de eerste activiteiten. Dit vond aanvankelijk op
geringe schaal (enkele tientallen hectares) plaats en had tot gevolg dat ruigtes met duinriet
en kruipwilg verminderden. Deze activiteiten zijn ongunstig voor muizen en vogels.
2. Prunusbestrijding. Het bestrijden van de Amerikaanse vogelkers (sedert 2004) had
grotere gevolgen. In een aantal gebieden werden de bomen afgezaagd, waarna een
intensieve begrazing met schapen en koeien moest voorkomen dat de stronken weer
uitliepen en jonge boompjes opgroeiden. In andere gebieden werden de bomen en struiken
met groot materiaal gerooid en de grond met de daarin aanwezige zaden afgegraven en
afgevoerd. Dit alles gevolgd door intensieve begrazing met schapen en koeien. In sommige
bossen werd zelfs de bosbodem gefreesd waardoor vrijwel alle vegetatie en dierlijk leven,
behalve bomen, werd verwoest.
3. Plaggen. In het kader van Life + werden in het middenduin enkele honderden hectares
geplagd en een naaldbos (Haasveld) gerooid. Dit om de sterk vergraste duinrietsavannes in
bloemrijke duingraslanden te veranderen. Ook hier was een sterke begrazing door koeien,
schapen en Damherten.
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Gefreesde bosbodem NW van het Monument. (Foto Fred Koning)

Gebied: Bos van Verassing (Kamperfoeliebos zuid).
Beheer: Prunus met hand verwijderd, begrazing sedert 2007 door koeien en Damherten.
Enkele hectares geplagd in 2014.
Dit 24,5 ha grote gebied wordt begrensd door het Oosterkanaal, de Lindbergweg en de weg
door het Zegveld tot en met de Haverbaan. Het bosgedeelte is ongeveer 14 ha groot, hiervan
is ongeveer 7 ha oud, hoog opgaand bos van Iepen, Grauwe abelen en Eiken. De overige 7
ha. bestaat voornamelijk uit berkenbos met hier en daar een Meidoorn en een zeer oude
Grove den. Het bos had op veel plekken een dichte ondergroei van Kamperfoelie, Egelantier,
Liguster, Kruipwilg, Kardinaalsmuts en Meidoorn. Langs het kanaal groeien enkele bosjes
Oostenrijkse dennen. Het open duin (een duinvlakte van 10,5 ha) was voornamelijk begroeid
met Duinriet en andere grassen met hier en daar verspreid staande Meidoorns, Berken en
Vlieren. Ook bevonden zich daar enkele duindoornstruwelen.
Tegenwoordig is de struiklaag in de bossen vrijwel geheel verdwenen en verjonging van het
bos vindt niet meer plaats. Door de begrazing is de grasvegetatie veel lager geworden en
bestaat nu voornamelijk uit bladmossen en lage grassen. Veel algemene planten, zoals Valse
Salie, Lelietje der dalen en Zenegroen zijn verdwenen evenals veel andere hogere soorten
planten. De struiklaag in het bos en de ruigtes van Dauwbraam, Kruipwilg, Egelantier en
Liguster in het open duin zijn eveneens verdwenen. Dit zijn juist de vegetaties waarin
soorten als Fitis, Grasmus, Nachtegaal en Boompieper broeden. Dit biotoop bood ook
broedgelegenheid aan lijsterachtigen, Heggenmussen, Zwartkoppen en Tuinfluiters om daar
hun nesten in te bouwen. Voornoemde soorten zijn dan ook sterk afgenomen of geheel
verdwenen. Eigenlijk hebben alleen holenbroeders zoals Gekraagde roodstaart en de mezen
zich redelijk kunnen handhaven. De Vink nam toe vanwege het ouder worden van het bos.
Tabel 1. Aantallen territoria in Bos van Verassing ( Kamperfoeliebos zuid ) 1971 en 2015
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Wilde eend
Wintertaling
Houtsnip
Wulp
Houtduif
Zomertortel
Turkse Tortel
Koekoek
Ransuil
Bosuil
Groene specht
Gr.bonte specht
Boomleeuwerik
Boompieper
Grote lijster
Zanglijster
Merel
Gekr.
Roodstaart
Nachtegaal
Gaai
Kraai

1971 2015
0
3
2
0
2
0
1
0
7
1
8
0
1
0
2
0
1
0
0
1
1
0
1
3
1
1
10
3
1
1
6
1
8
1
12
9
10
3
0

1
1
2

Roodborst
Heggenmus
Winterkoning
Sprinkhaanzanger
Zwartkop
Tuinfluiter
Grasmus
Braamsluiper
Fitis
Tjiftjaf
Koolmees
Pimpelmees
Glanskop
Staartmees
Boomkruiper
Groenling
Vink
Kleine Barmsijs
Spreeuw
Ekster

Totaal territoria 1971: 197 Totaal soorten 1971: 37
"
2015: 70
"
2015: 26

Bosuil (foto Fred Koning)
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1971 2015
9
3
11
0
4
3
2
0
7
1
3
0
6
0
1
1
43
7
0
5
9
4
4
2
1
1
2
1
3
3
2
0
3
10
1
0
8
1

1
0

Bos van Verassing. Ondergroei van struiken, Kamperfoelie, Bosbraam, Egelantier, Liguster en
jonge opslag zijn verdwenen. (Foto Fred Koning)
Van de Bosuilen die al tientallen jaren in dit het Bos van Verassing wonen bezitten we lijsten
met honderden prooien. De dalende trend van de vogels is al langere tijd bezig. Vogels
waren voor de Bosuil altijd het belangrijkste alternatieve voedsel als muizen schaars waren.
Het verlies aan vogels werd gecompenseerd door meer kikkers te gaan vangen. Kikkers zijn
hier indicatoren dat de voedselsituatie slecht is. Sedert de begrazing door vee neemt de
Bosmuis in het voedsel sterk af. Bosmuizen leven vooral van insecten, zaden en vruchten.
Aangezien in het overbegraasde terrein bijna geen bloeiende planten meer voorkomen zijn
deze voedselbronnen voor de Bosmuis sterk verminderd. De vroeger dichte grassen- en
kruiden laag bood hun tevens goede dekking tegen predatie. De meer vegetarische Veldmuis
weet in deze mindere dekking beter te overleven omdat zij vooral ondergronds leven en
minder afhankelijk zijn van insecten en zaden. We zien dan ook deze soort sterk toenemen
in het voedsel. Zowel de talrijkheid van Veldmuis en kikker zijn aanwijzingen dat de Bosuilen
steeds meer in het open terrein zijn gaan jagen. Zoals ook in veel andere delen van het
middenduin is het territorium van de Bosuil in 2015 verlaten.
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Fig. 1. Voedsel (in %) van de Bosuil in Bos van Verassing.

De Westhoek.
Beheer: Verwijdering Amerikaanse vogelkers handmatig, gevolgd door zeer hoge
begrazingsdruk van schapen en koeien. Enkele hectares geplagd in 2014.
De Westhoek is gelegen ten westen van het zuidelijk deel van het Oosterkanaal. Dit terrein
(55 ha) was een struweelrijk gebied begroeid met Duindoorn en Amerikaanse vogelkers en
verspreid staande Meidoorns en Berken. Verschillende duinpannen waren dicht begroeid
met Berk, Liguster en Meidoorn. Na de kap van de Amerikaanse Vogelkers (in 2004) is veel
struweel vernield door sterke begrazing van koeien en schapen. Het gebied wordt al
tientallen jaren geïnventariseerd door de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming
Noordwijk. In dit terrein is een sterke achteruitgang van soorten die tussen Kruipwilg,
Dauwbraam en andere ruigtes broeden, zoals: Fitis, Grasmus, Nachtegaal, Sprinkhaanzanger,
Winterkoning en Kneu. In 2014 en 2015 werd er voor het eerst een herstel waargenomen.
De in ruigtes broedende soorten zoals Fitis, Grasmus en Sprinkhaanzanger zijn nog lang niet
op het vroegere niveau. In het open duin is door de overbegrazing een vegetatie ontstaan
van bladmossen, Zandzegge en Schapenzuring. Onze ervaring en die van andere
onderzoekers is,(Hieselaar 1986, van Vliet, 1994) dat in dergelijke kortgrazige landschappen
geen muizen en spitsmuizen wonen. Ook in het aangrenzende Hoekgatterduin werd een
sterke afname van vogels vastgesteld (Schaap e.a. 2015)
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Figuur 2. Veranderingen in de vogelstand Westhoek. 1995-2015.

De Beukenlaan.
Beheer: Amerikaanse vogelkers handmatig verwijderd. Geen begrazing door vee, wel
begrazing door Damherten.
Grootte 28 ha. BMP-plot van enkele leden van de Vogelwerkgroep Zuid Kennemerland. Oud
binnenduinbos met een lange oude beukenlaan, in een bos voornamelijk bestaand uit Eiken,
Grauwe abelen, Essen en Am.vogelkers. Op enkele plekken dichte ondergroei van
Adelaarsvaren. Slechts enkele ha. open terrein bestaande uit verlaten landbouwakkers. Door
damhertbegrazing veel verlies aan jong struweel zoals Bosbramen en klimplanten als
Kamperfoelie en Hop. Ook ruigtes en hogere planten zijn sterk gereduceerd waardoor
soorten als Fitis en Nachtegaal sterk achteruit gingen.
Weinig veranderingen in de samenstelling van de echte bosbewonende soorten zoals
spechten, mezen en Houtsnip. Toename van Boomkruiper, Merel en Vink.
Tabel 2. Aantal territoria van broedvogels in Beukenlaan in 1985 en 2014.

Beukenlaan
Wilde eend
Kuifeend
Fazant
Houtduif
Holenduif
Houtsnip
Bosuil
Groene specht
Zwarte specht
Gr. Bonte specht
Kl. Bonte specht
Grote lijster
Zanglijster
Merel
Gekr. Roodstaart

1985
2
1
1
7
0
4
1
3
1
7
0
0
0
2
1

2014
1
0
0
3
1
4
1
1
0
7
1
1
3
8
1

Roodborst
Gr. Vliegenvanger
Spreeuw
Heggenmus
Winterkoning
Zwartkop
Tuinfluiter
Grasmus
Fitis
Tjiftjaf
Koolmees
Pimpelmees
Glanskop
Staartmees
Boomkruiper
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1985
8
1
1
3
7
6
5
0
17
9
9
5
2
1
3

2014
5
0
0
2
9
8
2
1
2
6
8
9
2
2
8

Nachtegaal
Appelvink
Vink
Ekster
Zwarte Kraai
Totaal territoria 1985 : 131
"
2014 : 110

8
0
2
5
2

0
1
9
0
1

Boomklever
Wielewaal
Gaai
Kauw

0
1
1
5

1
0
2
0

Totaal soorten 1985 : 32
"
2014 : 30

Foto 4. Het onbegraasde bos( binnen de exclosure) is ideaal biotoop voor soorten als Fitis,
Nachtegaal, Heggenmus en Tjiftjaf.
Veranderingen in de stand van Bosuil, Havik en Buizerd.
Daar waar de Amerikaanse vogelkers werd verwijderd uit de bossen en de bosbodem
vervolgens werd gefreesd zien we een sterke teruggang van de bezetting van de kasten van
de Bosuil. In de bossen rond de Renbaan, Vliegermonument, Eendenvlak en ten zuiden van
de Blauwe weg zijn minstens 4 territoria van de Bosuil verlaten. Voedselvoorraden, holen en
looppaadjes van muizen zijn na de behandeling volledig vernield. Het middenduin waar de
meeste handelingen van de Prunusbestrijding en Life+ (ongeveer 1000 ha) plaatsvonden is
voor veel roofvogels als Buizerd, Havik en Bosuil een belangrijk jachtgebied. Ook 3 territoria
van de Havik en 3 territoria van de Buizerd zijn sedert het “Natuurherstel” niet meer bezet.
Door het op grote schaal machinaal rooien van de prunus, gevolgd door de begrazing met
vee is er weinig geschikt biotoop voor muizen en spitsmuizen overgebleven. Uit eigen
ervaring (Koning & Rens, 1983) en die van van der Vliet (1994) en Hieselaar (1986) worden
op mosvlaktes met hier en daar wat laag gras vrijwel geen muizen of spitsmuizen
aangetroffen. De dennenbosjes in het middenduin vormen een ideale wachtkamer voor
jonge Bosuilen die zich daar gedurende 1 of 2 jaar vestigden om later een beter territorium
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in het meer beboste duin te bemachtigen. Al deze bosjes zijn nu onbezet. Het valt echter
niet uit te sluiten dat ook de Boommarter hierin een rol speelt.

Figuur 3. Aantallen territoria van roofvogels in de Amsterdamse Waterleidingduinen.
We zien dat vooral de Bosuil sterk in aantal terug gaat. Deze vogel heeft waarschijnlijk de
meeste last van de veranderingen in de voedselsituatie omdat zij zeer kleine territoria
hebben. Havik en Buizerd jagen over veel grotere gebieden.
Discussie.
De samenstelling van de broedvogels in de 3400 ha. AWD is gedurende de laatste tientallen
jaren sterk veranderd. In de vochtige infiltratie gebieden zijn de veranderingen het sterkst
geweest. Na de aanleg verschenen vooral weidevogels en watervogels die voornamelijk door
de geleidelijk successie van de vegetatie veranderden in populaties van rietvogels en
bosvogels. ( Vader & Ehrenburg, 2015).
In de meeste, droge, zuidelijke gedeelten van het duin waar de Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk al tientallen jaren de broedvogels telt zijn de veranderingen minder
sterk en vaak in overeenstemming met landelijke trends. In de beschreven gebieden
betreffen dit vooral de sterke afname van broedende Paapjes, Spreeuwen en Zomertortels.
De sterke afname van Kauw en Ekster en Groene specht hebben vooral te maken met de
komst van de Havik die deze soorten reduceerde.
Het recente beheer door Waternet heeft in grote delen van het middenduin een negatief
effect gehad op de vogelstand. In dit ongeveer 1000 ha grote deel van de AWD zijn een
aantal "natuurherstelprojecten " uitgevoerd en er is een sterke begrazing met koeien en
schapen ingezet.
Dit had tot gevolg dat de vogelstand met 30 tot 80% werd gereduceerd. Niet alleen in
aantallen maar ook in soortenrijkdom. Doordat de subsidies voor de
“natuurherstelprojecten” en andere projecten vaak binnen een betrekkelijk korte periode
moeten worden gebruikt vond er de laatste jaren een opeenhoping van activiteiten plaats.
Het is onbegrijpelijk dat in een Natura 2000 gebied “natuurherstelprojecten” die zo veel
schade aan de vogelstand toebrengen uitgevoerd mogen worden. De hier gegeven
voorbeelden betreffen 3 gebieden waar relatief weinig machinaal vogelkers werd
verwijderd, maar waar de grootste schade werd veroorzaakt door de begrazing met vee.
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Door vee en damherten begraasd (voorgrond), alleen door Damhert begraasd (achter hek)
(Foto Fred Koning)
In gebieden waar de Amerikaanse vogelkers machinaal werd gerooid en op plaatsen waar
geplagd en/of gefreesd werd, is de situatie nog erger.
De na het rooien ingezette begrazing heeft tot gevolg dat er in de min of meer in takt
gebleven stukken ook geen bloeiende planten meer voorkomen hetgeen voor vlinders,
insecten, muizen en vogels catastrofaal is (Mourik, 2015). De drie voorbeelden laten zien dat
vooral begrazing door koeien en schapen en in mindere mate door het Damhert in deze
gebieden slecht zijn voor de flora en fauna. Inventarisaties van vogels voor en na de
uitvoering van de “natuurherstelmaatregelen” zouden eigenlijk verplicht moeten zijn.
Dat het ook anders kan bewijzen de verslagen van inventarisaties van vlinders en vogels in
de PWN duinen-(Slings, 2015) en het Nationaalpark de Kennemerduinen ( Mourik, 2015). In
deze gebieden wordt iedere 5 jaar het gehele gebied op vogels geïnventariseerd, waardoor
een goed beeld wordt verkregen van de gevolgen van het beheer op de vogelstand. In de
AWD wordt dit slechts in een paar gebieden gedaan door vrijwilligers. In de AWD, wat een
Natura 2000 gebied is, zou het verplicht moeten worden gesteld om de vogels te
inventariseren alvorens ingrijpende natuurherstel-projecten en begrazing te starten.
Wij danken Waternet voor de vergunningen voor dit onderzoek evenals Leo Schaap voor het
beschikbaar stellen van de telgegevens van de Vereniging voor Natuur- en
Vogelbescherming Noordwijk.
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Een bijzondere tuinvangst
Marcel Schalkwijk
Zoals in zoveel steden in Nederland
worden ze steeds vaker gezien en
gehoord; de Halsbandparkiet.
Door velen gezien als een grappige
groene rakker, maar is dat ook wel zo?
De opmars van deze exoot begon in de
jaren 60 van de vorige eeuw.
Oorspronkelijk is het een vogel die zijn
leefgebied heeft in Azië en in de landen
rond de evenaar.
Waarschijnlijk zijn de eerste exemplaren
die hier gezien werden ontsnapt uit
volières. In de jaren 60 en 70 werden
deze vogels nog als “bijzonder”
Halsbandparkiet (Bronfoto: internet)
gehouden. Zo ook door mijn vader.
Hij was er trots op dat hij een paartje kon bemachtigen voor Fl 250. Een smak geld, maar dan
had je ook wel iets bijzonders. Totdat de beesten hun ware aard gingen vertonen. Als eerste
waren de kuikentjes van de Chinese Dwergkwartel het doelwit. Die werden van de grond
geplukt een verdwenen dan in een hoger gelegen drinkbak. In de tussentijd werden ze zwaar
verminkt door de krachtige snavel van deze groene vogel.
Hij heeft ze ook niet lang gehouden omdat de beesten een weg naar buiten probeerden te
banen uit het houten binnenverblijf. Zover kwamen ze niet, maar ze hadden al wel een fors
begin gemaakt. Uiteindelijk heeft hij na het broedseizoen de vogels met jongen van de hand
gedaan.
Door de jaren heen wist de Halsbandparkiet zich uit te breiden van Amsterdam naar
Haarlem. En van Leiden naar den Haag. Ze slapen daar in grote en luidruchtige groepen.
Overdag verspreiden ze zich om vervolgens ’s avonds te verzamelen op de slaapplekken.
De soort ging van enkele honderden naar duizenden exemplaren. Deze groei gaat ten koste
van onze eigen inheemse soorten. Met geweld worden de holenbroeders uit hun nestholtes
verdreven. Hierdoor heeft de populatie van bijv. de Grote Bonte Specht flink te lijden.
Echte natuurlijke vijanden heeft de Halsbandparkiet niet. Er zal er heus wel eens een
gegrepen worden door een Havik of Sperwer. Maar die moet dan wel gespecialiseerd zijn,
want door een knauw van de snavel kunnen ook zij behoorlijk verwond raken. De Slechtvalk
zal een betere kans maken. Die slaan immers hun prooi uit lucht.
Veel fruittelers zien de Halsbandparkiet ook liever vertrekken dan komen in hun
boomgaarden. De malse jonge knoppen zijn een delicatesse na de schrale winter. Tuinders
van moestuinen zien deze soort ook niet graag op hun gewassen Vooral rijpe maiskolven in
de zomer worden in mum van tijd geheel gestript.

61

Tijdens de wintermaanden stropen de vogels veel
stadstuinen af om te kijken of er nog iets eetbaars te halen
valt.
Zo ook in de tuin van mijn buren, daar zie ik ze regelmatig
aan de uitgebloeide Zonnebloemen hangen. Aangezien ik
met mijn ringvergunning ook tuinvangsten mag doen, lag
hier een uitdaging. Al sinds 2011 loer ik op die vogels die ik
mogelijk het mistnet kan vangen.
Op een druilerige zondag zag ik een paartje
Halsbandparkieten weer in de uitgebloeide Zonnebloemen
bij de buren zitten. Ze bleven rustig dooreten van de
zonnepitten terwijl ik door de tuin heen liep. Schijnbaar
lieten ze mij links liggen terwijl ik het mistnet in stelling
bracht. Ineens schrokken ze op en gingen er rakelings over
het mistnet vandoor.
Later in de middag waren ze terug. Terwijl ik er geen
aandacht aan schonk, vloog mijn dochter ineens hysterisch
op van de bank. “We hebben er één, we hebben er één”
schreeuwde ze. Tja, dan gaat het adrenalinepeil omhoog
maar hoe haal je het beest uit het net? Mijn jongste
dochter weet wat ik van haar verlang en wat zij moet doen
als ik aan het vangen ben. In rap tempo werden de
netbanen naar elkaar toegeschoven door haar zodat de
vogel niet kon ontsnappen.
In de tussentijd bedacht ik een plan om de vogel uit het
net te krijgen. Een handdoek dacht ik eerst, maar ik
bedacht mij want de tuinhandschoenen leken een beter
idee. De ringersgreep had weinig effect, want de vogel
greep gelijk naar mijn handschoen en haalde die met zijn
scherpe snavel 10cm open. Nu hing het dier aan mijn
vinger. Niet echt een heel prettig gevoel, maar loslaten
was geen optie.
Dan maar een houdgreep op de vogel toepassen.
Onder luid protest werden de biometrische gegevens afgenomen (vrouw 1KJ, vleugel 16,6cm
) en de speciale roestvrijstalen Halsbandparkieten-ring om de poot heen geknepen.
Daarna kreeg de vogel haar vrijheid weer terug. Zelf bleef ik achter met een bloederig
souvenir, maar ook met een voldaan gevoel!
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Project Ringmus Wellantcollege Alphen aan den Rijn 2016.
Koos van Ee
Het Project Ringmus is een onderzoeksproject van de Vogelbescherming en de
Vogelringcentrale naar stadsvogels in Nederland. Het doel is om meer inzicht te krijgen in de
verspreiding en overleving van stadsvogels. Als school doen we daar vanaf 2011 aan mee.
Het afgelopen jaar hebben de netten 14 keer opengestaan. 92 vogels zijn in de netten
terecht gekomen. 52 hebben een ring gekregen en 40 vogels hadden al een ringetje.
Soort

Totaal

Nieuw Teruggegeringd
vangen
1. Winterkoning
5
3
2
2. Heggenmus
11
7
4
3. Roodborst
10
3
7
4. Tjiftjaf
2
2
0
5. Merel
8
4
4
6. Zanglijster
4
3
1
7. Turkse Tortel
1
1
0
8. Gaai
3
1
2
9. Pimpelmees
9
3
6
10. Koolmees
25
12
13
11. Ekster
2
2
0
12. Koperwiek
2
2
0
13. Vink
4
4
0
14. Groenling
1
1
0
15. Ringmus
5
4
1
Totaal:
92
52
40
In het bovenstaande staatje een overzicht van de gevangen en geringde vogels van dit jaar.
Leuk was de terugvangst van een Gaai
uit 2013. 20 December was de topdag
met 21 vogels.
Door de bouw van de kas en de
herinrichting van de tuin, hebben we in
de periode mei - oktober niet gevangen
en zijn we in november en december
met een beperkte opstelling bezig
geweest.
Ook de vangst van een Ekster, 2
Koperwieken en 5 Ringmussen,
waarvan 1 terugvangst uit 2015, is het
vermelden waard.
Foto: Ringmus
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VRS Schiermonnikoog, Het Groene Glop. 2016.
Koos van Ee
Naast het ringwerk in de AW-Duinen blijf ik actief bij het VRS Schiermonnikoog. Dit jaar heb
ik een Ces-dag en een vangweek verzorgd in Het Groene Glop.
Het nieuwe jaar begon al goed, door het eerste weekend (1-3 jan.) te gebruiken voor
terreinonderhoud van het Glop. De wilgenopslag in een gedeelte van het terrein werd
verwijderd.
Van 3 – 6 juni waren we de bewoners van het Glop en op 4 juni hebben we daar de CES nr.6
gedaan. Het vangweer was zomers en de netten stonden al snel in de zon en een aantal
vogels was beperkt. Totaal: 42 exemplaren, 15 soorten, 6:30 uren, 1 Havik, 1 Gekraagde
Roodstaart en 1 Blauwborst waren de meest opmerkelijke vogels. De Koolmees was met 13
stuks de koploper.

Van 6 -15 augustus was mijn vangweek. Ook dit jaar was Piet Veel mijn assistent. Het was
een wisselvallige zomerweek met heel wisselende vangsten. Deze week ruim 240 vogels in
meer dan 30 soorten. Naast de typische Schierse soorten als; Spotvogel, Kleine Barmsijs,
waren verdere opvallende soorten: IJsvogel, Sperwer, verschillende Houtsnippen en als
klapper een Ransuil.
Verder was er ruim tijd om onderhoud aan de baan uit te voeren.
In 2016 geen grote vangstaantallen, maar toch weer heerlijk om op dit mooie eiland te
kunnen vangen en ik bedank Piet voor zijn hulp, kookvermogen en gezelligheid tijdens onze
vangweek.(De BBQ is ook deze keer weer opgewarmd.)
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RAS-project Oeverzwaluwen Haarlemmermeer 2016
Marcel Schalkwijk

Foto: Oeverzwaluw wordt voorzien van een ring.
Om gelijk maar van wal te steken; het was een topjaar met hoofdletters. Later wordt er in dit
verslag verder aandacht aan besteed.
Echter voordat er sprake was van het bovenstaande, moest er eerst nog wat werk verzet
worden. Het jaarlijkse schoonmaken van de betonnen broedwand is een klusje dat
traditioneel in maart plaatsvindt.
Om een legertje van vrijwilligers op te trommelen wordt gebruik gemaakt van een oproep bij
de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en bij IVN Zuid-Kennemerland.
Helaas gebied de eerlijkheid mij te zeggen, dat hoewel aan de oproep goed gehoor werd
gegeven, er bij de uitvoer van de klus slechts enkele mensen kwamen opdagen.
Daarom was het fijn dat dit jaar gebruik gemaakt kon worden van het project Nederland
Doet. Op de bewuste schoonmaak dag, 12 maart, kwamen maar liefst 17 personen helpen
om de wand schoonmaken.
Gelukkig heeft de gemeente Haarlemmermeer een weg-klap-loopplank gerealiseerd nu er
geen gebruik gemaakt kan worden van het bootje. Dit bootje werd sinds jaar en dag gebruikt
bij de schoonmaak van de wand. Er moet gezegd worden dat de gemeente er veel werk van
gemaakt heeft. Zelfs de gehele rietkraag is grondig aangepakt.
Doordat er zoveel mensen kwamen helpen is er ook wat extra werk verzet. Zo is de opslag
van de Rode kornoelje weggehaald. Dat was best wel een klus vanwege de vele
wortelstokken die deze struiken hebben. Ook de wilgenopslag is een kopje kleiner gemaakt.
Na enkele uren was het werk geklaard, nu maar hopen dat straks de Oeverzwaluwen zich
weer melden bij de wand voor het nieuwe broedseizoen.
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Het werd wachten en wachten en
nog meer wachten. Maar de
Oeverzwaluwen lieten de wand links
liggen en gingen massaal naar de
andere kant van de plas. Daar liggen
gronddepots nabij restaurant “de
Lieveling”. Al enige jaren worden de
depots door een deel van de lokale
Oeverzwaluwen gebruikt als
broedplaats. Verleden jaar heeft de
beheerder zelfs een groot hek
rondom het gronddepot gezet om de
nieuwsgierigen op afstand te houden.
Foto: Oeverzwaluwen hangen geduldig in het mistnet.
Medio mei is er geïnventariseerd op broedgangen. Wel 150 broedgangen werden er geteld.
Een record en dat zou nog wat beloven bij de RAS ringsessies.
Dit jaar bleef het niet bij één kolonie; ook bij het Sportcomplex Koning Willem Alexander
heeft zich een Oeverzwaluwkolonie gevestigd. Enkele jaren geleden heeft de gemeente hier
een betonnen broedwand geplaatst. De wand bleek voor 60% bezet te zijn. Op 22 juni heeft
daar de eerste RAS ringsessie plaatsgevonden. Dat leverde 85 vogels op die van een ringetje
konden worden voorzien.
Een week later is er bij de gronddepots aan de Toolenburgplas, nabij restaurant de Lieveling
geringd. Aan deze ringsessies wordt jaarlijks ook een excursie gekoppeld voor mensen die
graag meer willen weten over Oeverzwaluwen in het algemeen en het RAS project in het
bijzonder.

Foto: Kletsnatte Ras-ringsessie
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Helaas waren de omstandigheden ver van ideaal te noemen. De regen heeft het project
voortijdig laten stoppen. Het belang van de Oeverzwaluw staat altijd voorop. Na een half uur
werd de sessie afgebroken, maar de dat leverde wel een record aantal vogels op.
89 Oeverzwaluwen werden er toch nog geringd, al moesten ze wel soms even gedroogd
worden voordat ze de vrijheid weer
terug kregen.
Door het slechte weer kwamen er
slechts 5 mensen kijken terwijl dit
voorgaande jaren boven de 50 lag.
Tijdens deze ringsessie was ook een
verslaggever van het Haarlems
Dagblad aanwezig. Deze heeft er
toch nog een mooi verslag van
kunnen maken.

Foto: Luisvlieg op Oeverzwaluw.
De ringsessies die volgden waren van wisselend karakter, maar leverden mooie aantallen op.
Het weer daar en tegen liet zich niet altijd van zijn beste kant zien. Vooral onverwachte
buien deden onze sessies voortijdig stoppen.
Door deze mooie aantallen en leuke terugmeldingen is er nu wel wat te melden over de
terugvangsten van deze grappig uitziende zwaluw.
Zo kan er bijvoorbeeld iets gezegd worden over de overlevingskansen van de Oeverzwaluw.
Zie onderstaande tabel.
Oeverzwaluw Recapture Adults for
Survival
Jaar geringd
terug 2016
2013
119
3
2014
53
3
2015
134
21

%
2.5%
5.7%
15.8%

2015 is echt een uitschieter. Op zich niet zo
verwonderlijk, want het was goed toeven in hun
overwinteringskwartier. Veel regen zorgde in
centraal Afrika voor veel muggen. Voor 2013/
2014 kan alleen maar gezegd worden dat deze
vogels toen veel ontberingen hebben doorstaan
om tot deze respectabele leeftijd te komen.

Uiteraard worden de vogels die door ons worden geringd ook weer terug gevangen door
andere ringstations. Ook die retour meldingen lagen hoger dan de jaren ervoor.
In het onderstaande overzicht zit een echte uitschieter. Oeverzwaluw met ringnr: AT48138 is
al 4 keer op een neer geweest naar midden Afrika. Een hele prestatie natuurlijk.
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RASproject vangsten 2016
nieuw
Oeverzwaluw
263

EIG ret.
93

NVO ret.
10

Totaal
366

De bovenstaande tabel geeft de vangsten weer in 2016, onderverdeeld in nieuw geringde vogels,
eigen terugmeldingen en Oeverzwaluwen die elders zijn geringd.

Heel opvallend was dat dat 80% van de jonge vogels een teek op zich had. Sommigen teken
waren al in een ver gevorderd stadium om de gastvogel te verlaten.
Bij de hervangsten van de vogels waren alle teken verdwenen.
De geringde Oeverwaluw-jongen bij de kunstwand van het Sportcomplex Koning Willem
Alexander hadden minder teken (40%).
Als leuke bijvangst werd
er terloops nog een
lokale Fuut geringd.
Dankzij een snelle actie
en een nat pak kon
deze voorzien worden
van een ring.
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Jaarverslag Calidris 2016.
Koos van Ee
Inleiding:
Naast ringer bij AW-duinen ben ik ook ringer bij de Stichting Calidris
Calidris is een stichting die zich bezig houdt met het voortzetten van het vang en ringwerk
onder steltlopers dat begin jaren 60 van de vorige eeuw is opgestart door de Vrije
Universiteit van Amsterdam op het wad ten zuiden van Schiermonnikoog. Begin jaren 90
dreigde de meetreeks onderbroken te worden doordat de VU ophield met het ringwerk op
Schier. Een aantal (ex)studenten heeft toen de stichting Calidris opgericht om dit ringwerk
voort te zetten.
Er wordt gevangen met mistnetten, meestal op het wad ten oosten van de derde slenk.
Jaarlijks worden een viertal vangperioden gepland, tijdens nieuwe maan vanaf 1 augustus.
Geschikt vangweer met niet teveel wind en zonder onweer is noodzakelijk; het lukt meestal
om 2 van de geplande perioden te vangen.
Verslag 2016
We kijken terug op een succesvol jaar waarin we in alle geplande perioden 1 of meerdere
nachten hebben kunnen vangen!, Het was soms wel snel inspelen op een gunstige situatie
en vanwege de bezetting
hebben we soms de keuze
moeten maken: sluiten of
gedeeltelijk sluiten.!
We hebben in vier
vangperioden kunnen vangen
en in totaal 13 vangnachten
kunnen maken. In 7 van deze
vangnachten heb ik mee
kunnen vangen. Ook steven
Wytema heeft 3 nachten
meegedaan.
De Augustusperiode was wat weer betreft nogal winderig. Er waren genoeg vogels op het
wad, maar door de weersomstandigheden hadden we maar 2 complete vangnachten en 3
nachten dat de netten maar gedeeltelijk open hebben gestaan. 1 nacht konden we niet
vangen, vanwege teveel wind. Totaal 149 vogels waarbij 3 buitenlanders waarvan de Visdief
met Capetownring extra opvallend was.
De septemberperiode was wat weer betreft perfect. Van de 6 geplande nachten konden er
drie met perfecte omstandigheden gevangen worden. Voor dit jaar de beste vangperiode;
ook al was de bezetting soms wat mager. Totaal deze periode 426 vogels waaronder 3
buitenlanders.
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De oktoberperiode leek eerst door
de wind en regen geheel te
mislukken maar, doordat het
lagedrukgebied zich met zijn kern
in de nacht van 2-3 okt precies
boven Schiermonnikoog nestelde,
besloten we om samen(Symen en
Koos) de netten toch op te
zetten(2 secties). Dit resulteerde in
soms wat doorhangende netten
met een 129 vogels erin. Eén
ronde was genoeg. Een mooie
vangnacht die ons tot het licht worden bezig hield.
De novemberperiode startte eind oktober met een flitsende opbouwactie en aansluitend de
eerste mooie vangnacht, daarna nog 3 vangnachten waarbij het strooilicht van de
Eemshaven onze vangsten wat beperkte; Totaal 209 vogels.
Totaal dit jaar; 911 vogels, 872 nieuw en 39 terug. * is buitenlandse terugmelding. Al met al
toch weer een succesvol jaar!!
Verder:
De Rosse Grutto’s en Kanoeten zijn van kleurringen voorzien. In totaal 8 Kanoeten zijn
overgedragen aan het NIOZ Texel, om daar mee te werken aan het onderzoek.
De Steenlopers zijn van vlaggen en kleurringen voorzien.
Vangopstelling

Vangsten 2016 per vangnacht.
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Dank en Slotwoord.
Hans Vader.
Onderstaande personen en instanties worden hartelijk bedankt voor de steun aan ons
Vogelringstation.
Ten eerste zijn dat alle medewerkers van het VRS AWD, zonder hun inspanningen was dit
jaarverslag niet mogelijk geweest.
Ruim de helft van het aantal uren die aan het VRS besteed werden, komen voor rekening
van 5 medewerkers, Jolanda Balkenende, Koos van Ee, Wil Tamis, Hans Vader en Annemieke
de Winter.
Ook buiten het VRS waren nog een aantal ringers actief met het ringen van vogels, dat
waren; Koos, Fred en Henkjan, Marcel en Peter Spannenburg.
Medewerking aan dit jaarverslag werd verleent door; Koos, Pieter, Fred en Henkjan,
Bernard, Marcel, Hans en Piet. Martijn Kosterman hielp met het samenstellen van het
jaarverslag.
Waternet zorgden voor het aanleggen van een nieuwe elektrakabel naar ons VRS, verstrekte
de benodigde vergunningen, zaagden op ons verzoek een aantal dikkere bomen om bij
vanglokaties en gaf financiële ondersteuning.
De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland gaf ook een jaarlijkse financiële bijdrage om het
ringwerk te ondersteunen.
De broedvogels werden weer geïnventariseerd (BMP) in 3 deelgebieden rond het VRS maar
ook in gebieden waar grote ingrepen gepland werden of reeds waren uitgevoerd. Deze
gegevens zijn erg belangrijk om een deel van de vangsten te verklaren, maar ook om
beheermaatregelen te volgen.
De libellen werden weer rond het VRS geïnventariseerd door Piet Veel.
Nieuw was dit jaar dat Pieter van Eijk op 2 avonden, op onze voormalige “Druip”,
nachtvlinders heeft gevangen met scherm en lamp. Dat leverde leuke soorten op van een
diergroep waar wij nog niet veel van weten.
Ten slotte, het Vogeltrekstation verstrekte de benodigde ringvergunningen en ons VRS was
dit jaar voor het eerst gastheer voor een tiental ringers uit het land die hun certificering met
goed gevolg konden afsluiten.
Koos aan het invoeren
(foto Hans Vader)
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Ten Slotte.
Wij maken ons nog steeds zorgen om de enorme populatie Damherten. Deze uitgezette
dieren vernielen niet alleen onze netten, maar vreten ook alles kaal. Hierdoor zijn alle
orchideeën en zeldzame grasland paddenstoelen rond ons VRS verdwenen. Ook de meeste
struiken worden geschild en sterven daarna af.
Het onnatuurlijke waterpeil boven de drains, vooral in het broedseizoen baart ons zorgen.
Dodaars, Waterral en Roerdomp dreigen al te verdwijnen als broedvogel.

Een historische holle boom werd omgezaagd als gevaarlijk voor de recreanten. (Foto Hans
Vader)
Ook het door Waternet aangekondigde “nieuwe bosbeheer” belooft niet veel goeds voor de
holenbroeders onder de vogels. Vele historische eeuwenoude populieren uit de tijd dat een
aantal landgoederen tot in de duinen doorliepen dreigen nu als exoten verwijderd te
worden. Het feit dat Waternet heeft aangekondigd dat de bossen in de AWD beheerd gaan
worden als productiebos is onbegrijpelijk. Dat zou niet mogelijk moeten zijn in een Natura
2000 gebied.
De water- en rietvogels, maar ook de struikzangers gaan al hard achteruit. Wij vragen ons af
of nu ook de boom- en holenbroeders aan de beurt zijn.
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