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Voorwoord
Het eerste nummer van OHV in 2011 verdient het
motto: Een nieuwe lente een nieuw geluid!
Het NIOO – en daarmee het VT- is in januari
verhuisd van de knusse, maar verouderde
barakken in Heteren naar een prachtig nieuw ‘nest’
in Wageningen. Dat nieuwe nest is een prachtig
modern gebouw, opgetrokken uit duurzame
materialen en voorzien van vele technische snufjes
om de belasting van het milieu te minimaliseren.
Die aandacht voor duurzaamheid leverde ook de
derde prijs op in de ‘duurzaam bouwen
competitie’.
Verhuizingen van instituten vormen echter voor de
medewerkers altijd een zware belasting: alles moet
immers gewoon doordraaien alsof er niets aan de
hand is. Grote waardering daarom voor de inzet
van Henk, Woutéra, Berber en Christian; we hopen
dat de faciliteiten van het nieuwe gebouw de stress
van de verhuizing weer snel doen vergeten.
De eerste redactievergadering van OHV is
inmiddels in het nieuwe gebouw gehouden en een
flink aantal deelnemers van de CES-dag kreeg de
gelegenheid om er even een bezoekje te brengen.
Het zal een genoegen zijn om ook de jaarlijkse
ringersdag in ‘eigen huis’ te kunnen houden.
Ook in andere opzichten is 2011 een bijzonder
jaar. Het zal u niet ontgaan zijn dat het dit jaar 100
jaar geleden is dat de eerste ring werd aangelegd
bij een Nederlandse vogel. Meer over dit jubileum
en de activiteiten leest u in dit nummer. Ook op de
nieuwe website van het VT is een speciale pagina
met informatie over de activiteiten. Naast de
gebruikelijke beschouwende terugblikken en
feestelijke herdenking is dit jubileum natuurlijk ook
een goede reden om vooruit te kijken naar de
nabije toekomst van het ringwerk. Het ringwerk zal
ongetwijfeld beïnvloed worden door verdere
technische ontwikkelingen, zoals de toepassing
van steeds geavanceerdere, kleinere en lichtere
zenders en een toenemende toepassing van
genetische analysemethoden. Daarover misschien
meer in één van de volgende nummers van OHV.
Gerichte en goed opgezette projecten zullen
daarbij zeker een rol blijven spelen; een voorbeeld
daarvan vormt het nieuwe project ring-MUS, dat
dit voorjaar van start is gegaan en waarover u in
dit nummer meer kunt lezen.

een analyse van de invloed
onderhoud op de CES-vangsten.

van

periodiek

En voor deelnemers aan RAS-projecten en aflezers
is er een verslag van de ervaringen van Frank
Majoor met een RAS-project aan de Kleine Plevier.
Met name aan aflezers de oproep om alert te zijn
op de aanwezigheid van gekleurringde vogels, en
de codes door te geven. Aflezen van ringen
speelde overigens ook een belangrijke rol bij één
van
de
voorbeelden
uit
de
rubriek
‘Terugmeldingen’.
Verder in dit nummer een artikel over het landelijk
netwerk NESTKAST, dat speciaal gericht is op
holenbroedende zangvogels. Voorts een verhaal
over het ringen van vogels in China, een bericht
over een nieuw geringde soort in Nederland en
natuurlijk de vaste rubrieken.
Namens de redactie veel leesplezier, en tot ziens
bij de jubileum bijeenkomst in Arkenheem op 24
mei!
Gijs van Tol
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In dit nummer ook weer aandacht voor CES- en
RAS-projecten. Voor de ringers die druk bezig zijn
om hun CES-plek weer op orde te brengen is er
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CES-locatie Nationaal Park De Groote Peel

Leidt vegetatieontwikkeling en -beheer
tot wijzigende aantallen vogels op een
CES-locatie?

De Groote Peel is gelegen op de grens van de
provincies Noord-Brabant en Limburg tussen de
dorpen Asten (N-Br.), Nederweert (Lim.) en Meijel
(Lim.) en is 1.340 ha. groot. Het hoogveengebied
kenmerkt zich door een afwisseling van open door
vervening ontstane waterplassen, pijpestrootjesavanne, droge- en natte heide, struweel en
berkenbos. In het noordwesten is een klein rietveld
gelegen. De CES-locatie is in het noordwesten van
de Groote Peel gelegen. De locatie ligt ingeklemd
tussen het enige rietveld in de Groote Peel
(Roerdompven) en twee kleine waterplassen
(Geniepven).

Carlo van Seggelen, Jan Biemans, Boena van
Noorden en Piet van Tilburg
Inleiding
Jaarlijks wordt in Nederland op een veertigtal
plaatsen gedurende het broedseizoen het CESproject uitgevoerd. Op uiterst gestandaardiseerde
wijze wordt getracht informatie te verzamelen over
broedsucces en overleving van onze broedvogels.
Door de hoge mate van standaardisatie kunnen
ook jaren onderling worden vergeleken.
In Nationaal Park De Groote Peel bemensen Jan
Biemans, Boena van Noorden, Carlo van Seggelen
en Piet van Tilburg sinds 2002 een CES-locatie
(C27).
Tijdens
de
onvermijdelijke
rustige
momenten komt regelmatig de invloed van de
vegetatieontwikkeling ter sprake. Dit is een factor
die de aantallen en soorten beïnvloedt. Daarnaast
kun je je afvragen of het invloed heeft op de
vangkansen. Min of meer toevallig hebben we
deze veronderstellingen bij onze CES-locatie
kunnen toetsen, doordat we bij een deel van de
vangbaan tussen 2002 en 2008 nauwelijks hebben
ingegrepen in de vegetatie en bij een ander deel
de vegetatie min of meer constant hebben weten
te houden. In de winter 2008/09 besloten we om
ook het “verwaarloosde” deel van de baan grondig
aan te pakken en de vegetatiestructuur weer terug
te brengen naar de situatie in 2002.

Figuur 1. Net 7 staat in dicht struweel van wilg en berk
met een ondergroei van pijpestrootje

De netopstelling bestaat uit 13 netten met een
totale lengte van 130 meter verdeeld over
verschillende secties (netten 1-4, 5-6, 7-9 en 1013). De CES-locatie en directe omgeving bestaan
uit één rietveld, half open pitrusmoeras met
verspreid staande wilgen en berken, kleine berkenwilgenbosjes te midden van vochtige Pijpestrootje

In dit artikel worden de gegevens van de CESlocatie in de Groote Peel in detail onder de loep
genomen en vergeleken met het onderhoud aan
de vegetatiestructuur.

Tabel 1. Belangrijkste kenmerkende vegetatiestructuren per net op de CES-locatie Groote Peel.
Netnummer
Netlengte in meters
Vochtigheid
nat
vochtig
droog
Dichtheid vegetatie
half open
dicht
Dominante soorten
Riet
Pitrus
Pijpestrootje
Wilg
Berk
Adelaarsvaren
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totaal
602
573
655
569
625
565
646
695
680

Beheer van de ringbaan
Door elk jaar in de winter beheerwerkzaamheden
uit te voeren wordt getracht de vegetatiestructuur
tussen jaren min of meer gelijk te houden. Deze
bestaan uit het verwijderen van boomopslag (berk
en bij uitzondering wilg), inkorten van wilgen
(enkel aanwezig als struweel) en berken (tot op
nethoogte) en het maaien van pitrus en
pijpestrootje onder de netten.
Het gaat hierbij bij de netten 1 tot en met 9 om
een zone van ca. 50 meter rond de netten. Bij de
netten 10 tot en met 13 beperkte het onderhoud
zich tot een zone van 2 meter aan weerszijden van
de netten. Hierbij ging het om bescheiden
werkzaamheden. Alleen in de winter 2008/09 werd
bij de netten 10, 11, 12 en 13 rigoureuzer
ingegrepen en de zone verbreed naar de 50 meter
zoals die al bij de andere netten gold. Vanaf deze
winter wordt het beheer uniform over de gehele
ringbaan uitgevoerd. De vegetatiestructuur van de
netten 1-9 mag daarmee als constant beschouwd
worden. Bij de netten 10 tot en met 13 verandert
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Figuur 2. Trend in de aantallen gevangen adulte vogels
van drie soortgroepen in de niet beheerde netgroep
(netten 10-13, boven), en in de beheerde netgroep (netten
1-9, onder). De verticale lijn tussen 2008 en 2009
markeert de winter waar in de omgeving van de netgroep
10-13 sterk is gesnoeid.

De data zijn geanalyseerd met een zogenaamd
linear mixed model in het programma SAS (Proc
Genmod). In dit statistische model zijn de
netgroepen 1-9 versus 10-13 en het beheer (wel of
niet beheerd) als klassevariabelen opgenomen, en
jaar als continue variabele. Bij de factor ‘wel
beheerd’ is ‘wel’ gebruikt in de netgroep 1-9 en
‘niet’ in de netgroep 10-13 gedurende de periode
2002-2008 en vervolgens ‘wel’ in 2009 en 2010 (zie
onder ‘beheer van de ringbaan’ voor verklaring).
Het model test of er een graduele verandering in
Op Het Vinkentouw - 5
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Tabel 2. Aantal soorten en gevangen exemplaren per jaar
in de CES-periode.

Methode
Bij de analyse van de CES-gegevens zijn alle
gevangen vogels gebruikt. Daarbij zijn adulte
(minimaal >1kj) en juveniele vogels (1kj)
onderscheiden en wordt onderscheid gemaakt
tussen netgroep 1-9 (beheerd) en netgroep 10-13
(niet beheerd t/m 2008). De soorten zijn ingedeeld
in drie groepen: moeras, generalisten en overig
(bos, heide, duin/kust en agrarisch), volgens
SOVON en Juliard (2006).

Generalisten

Aantallen en soorten
Jaarlijks worden in de Groote Peel tijdens het CES
565-695 vogels gevangen (tabel 2). Het aantal
soorten varieert jaarlijks van 26 (2004) tot 34
(2007) soorten. De gevangen vogels bestaan uit
een deel adulte vogels en een deel eerstejaars
vogels. Het zwaartepunt bij de adulten ligt in de
eerste zes CES-ronden van het seizoen. Daarna
hebben de eerstejaars vogels de overhand. De top
tien van alle vogels en van adulte vogels bestaat
uit: Blauwborst (9 keer gedurende de 9 jaren in de
top 10), Fitis (9x), Grasmus (9x), Kleine Karekiet
(9x),Rietgors (9x), Tjiftjaf (9x), Tuinfluiter (7x),
Roodborst (6x), Winterkoning (5x), Zwartkop (5x).

deze in de periode 2002 tot en met 2008 van een
half open struweel naar vrij dicht hoog opgaand
bos. Vanaf 2009 is de vegetatiestructuur weer
vergelijkbaar met die in 2002.

Generalisten

en
vochtig
berken-wilgenstruweel
met
adelaarsvaren aan de rand van een vochtig heidepijpestrootjevlakte.
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Ook het totaal aantal soorten neemt in de niet
beheerde netgroep licht af in de periode 20022008. In de beheerde netgroep is een fluctuatie
zichtbaar, maar geen waarneembare trend. Het
verschil tussen wel en niet beheerde netten is veel
minder uitgesproken voor het totaal aantal vogels,
en bereikt net geen statistische significantie
(interactie tussen jaar en beheer: P = 0.08).
Bij de overige soorten en generalisten is geen
duidelijke trend waarneembaar en lijkt er geen
verschil te zijn tussen de wel en niet beheerde
netgroepen. Dit houdt met name verband met de
sterk heterogene samenstelling van beide
soortgroepen. De generalisten lopen uiteen van
Fitis en Grasmus tot Koolmees en Zwartkop, terwijl
de samenstelling van de overige soorten uiteen
loopt van typische bossoorten zoals Grote Bonte
Specht en Kuifmees tot heidesoorten zoals
Roodborsttapuit en Boompieper. De stijging in
2004 van de generalisten komt op conto van Fitis,
Tjiftjaf en Winterkoning die in dat jaar uitzonderlijk
goed scoorden.
De lichte stijging na 2008 van de generalisten
komt met name door een sterke stijging van het
aantal gevangen adulte Grasmussen in de netten
6 - Op Het Vinkentouw
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Figuur 3. Trend in de aantallen gevangen juveniele
vogels van drie soortgroepen in de niet beheerde netgroep
(netten 10-13, boven), en in de beheerde netgroep (netten
1-9, onder). De verticale lijn tussen 2008 en 2009
markeert de winter waar in de omgeving van de netgroep
10-13 sterk is gesnoeid.

Uit figuur 3 blijkt dat het effect bij juveniele (1 kj)
vogels hetzelfde is als bij adulten, zij het minder
uitgesproken (moerasvogels, interactie jaar en
beheer: P = 0.01; totaal aantal: interactie jaar en
beheer: P = 0.07). Bij de juveniele vogels is wel een
toename te bespeuren van de overige soorten
vanaf 2009, maar die toename komt vrijwel
uitsluitend op het conto van de afname die een
aantal heidesoorten laten zien. Het aantal vogels
waarop dit is gebaseerd is echter laag.
De sterke toename van de generalisten na 2007
houdt verband met een goed broedsucces van
Tjiftjaf (2008), Fitis (2009 en 2010) en Roodborst
(2010). De stijging komt in beide netgroepen voor.
De stijging van moerasvogels in 2009 en 2010 is bij
de juveniele vogels ook alleen waarneembaar bij
de netgroep 10-13, waar in de winter van 20082009 is gesnoeid.

Moeras / Overig

Figuur 2 heeft betrekking op adulte vogels. In de
niet beheerde netten (10-13) nemen met name
adulte moerasvogels (o.a. Blauwborst, Kleine
Karekiet, Rietgors en Sprinkhaanzanger) sterk in
aantal af tussen 2002 (48) en 2008 (4). In de jaren
na het snoeien van de directe omgeving van de
netten in de winter 2008/09 keren deze
moerasvogels significant terug (P < 0.0001).
Blauwborst, Rietgors en Sprinkhaanzanger hebben
gezorgd voor deze stijging. Daar staat tegenover
dat in de wel beheerde netten helemaal geen
veranderingen in de tijd waarneembaar zijn (figuur
3). Het verschil tussen wel en niet beheerde netten
in de mate waarin de aantallen moerasvogels
veranderen is in hoge mate statistisch significant
(interactie tussen jaar en beheer: P < 0.0001).

90

Generalisten

Resultaten
De resultaten worden samengevat in twee figuren
en geven per soortgroep een inzicht in de mate
van invloed van beheer op de aantallen gevangen
vogels, uitgesplitst in adulten en juvenielen.

10-13, na de ingrijpende snoeiwerkzaamheden. De
sterke stijging, niet waarneembaar bij de netten 19, wordt in het totaalbeeld van de generalisten
(figuur 2) getemperd door de afname van enkele
andere soorten (met name Gekraagde Roodstaart,
Staartmees en Tjiftjaf).

Generalisten

de soortensamenstelling plaatsvindt in de tijd. De
statistische interactie tussen beheer en jaar geeft
aan of een eventuele verandering in de tijd
verschilt tussen wel en niet beheerde netten. Voor
de evaluatie van het effect van wel of niet beheren
is deze interactie dus van groot belang.
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Conclusies
Een analyse van negen jaar CES-onderzoek in
Nationaal Park De Groote Peel laat zien dat een
aantal soorten (sterk) gebonden is aan een
specifieke vegetatiestructuur. Een fraai voorbeeld
daarvan in de Groote Peel is de Kleine Karekiet. In
de netten die meer dan 30 meter van de grens van
het rietmoeras staan, de enige locatie waar Kleine
Karekieten broeden, worden slechts zelden adulte
Kleine Karekieten gevangen.

Figuur 4. De Blauwborst is de tweede talrijkste CES-soort
in de Groote Peel en reageerde sterk op de uitgevoerde
beheersmaatregelen.

De resultaten laten eveneens duidelijk zien dat het
niet snoeien van de vegetatie leidt tot
verschuivingen in de soortsamenstelling en
mogelijk ook het totale aantal gevangen vogels.
Het effect is met name zichtbaar bij de
moerasvogels. Deze verdwijnen grotendeels uit de
vangsten wanneer de vegetatie ongemoeid wordt
gelaten. Een soortgelijk resultaat werd gevonden in
Engeland, waar niet-beheerde netten binnen een
CES site een duidelijke afname van het aantal
kleine karekieten en rietzangers liet zien (Harrison
et al 2000). Kennelijk mijden moerasvogels de
steeds dichter wordende vegetatie rondom nietbeheerde netten. Mogelijk geldt hetzelfde voor
andere soorten van open landschappen, maar dat
kon met de hier gehanteerde habitatindeling niet
worden vastgesteld.
Na rigoureus ingrijpen bij de netten 10-13 waarbij
80-90% van de opslag van wilg en berk werd
weggenomen, lieten met name Blauwborst,
Grasmus, Rietgors en Sprinkhaanzanger een
duidelijke stijging zien in het aantal gevangen
adulte vogels en in mindere mate ook bij juveniele
vogels. Na twee jaar waren de aantallen echter nog
niet terug op het niveau van het begin van de
reeks.

Het niet gelijk houden van de vegetatiestructuur
op CES-locaties is daarmee een ongewenste
situatie. Het is het beheer gespreid uit te voeren.
Het is beter jaarlijks met de snoeischaar alles een
beetje bij te knippen, dan vele jaren niets te doen
en dan in één keer de vegetatiestructuur terug op
peil van jaren geleden brengen.
Daarnaast is het wenselijk om wijzigingen in de
vegetatiestructuren, zowel door actief beheer als
door een natuurlijke ontwikkeling, nauwkeurig in
kaart te brengen. Bij een analyse van gegevens van
CES kan dit namelijk een belangrijke factor zijn die
ontwikkelingen in de vogelsamenstelling (mede)
kan verklaren.
Dankwoord
Allereerst wordt Staatbosbeheer, eigenaar en
beheerder van de Groote Peel bedankt voor de
geboden gelegenheid om hier een CES-locatie te
starten. Dankzij de inzet van Piet Zegers werd in
2001 de basis gelegd voor de CES-locatie zoals
deze in 2002 is gestart. De fijne verstandhouding
met Staatsbosbeheer bood ook de gelegenheid
om de vegetatiestructuur letterlijk op niveau te
houden. Struweel mocht gesnoeid worden en de
ondergroei van Pitrus en Pijpestrootje mocht
gemaaid worden.
Henk van der Jeugd zijn we zeer erkentelijk voor
de statistische bewerkingen van de gegevens en
voor het kritisch doornemen van een eerdere
versie van dit artikel. Hierdoor konden indrukken
goed gestaafd worden en konden gefundeerde
uitspraken worden gedaan over de invloed van
vegetatieontwikkeling op de samenstelling van
CES-gegevens. Tot slot danken wij het
Overlegorgaan van het Nationaal Park De Groote
Peel voor de financiële ondersteuning van het
ringonderzoek.
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Kleurring onderzoek
(Charadrius dubius)

kleine

plevier

Frank Majoor
In 2001 ben ik in het kader van een RAS-project
begonnen met het kleurringen van Kleine Plevieren
in de omgeving van Arnhem. In eerste instantie
werden alleen de adulten en de grote pullen
gekleurringd. Maar omdat grote pullen lastig te
vangen zijn, worden nu ook de kleine jongen
gekleurringd.

Figuur 1. Wit H boven T horizontaal- Cor Fikkert 2010

Het aantal geringde vogels is afhankelijk van de
beschikbare tijd en aanbod aan broedvogels.
Kleine Plevieren zijn er als de kippen bij als ergens
geschikt pionier habitat ontstaat. Zo zaten er in
2002 twintig paar op Sluiseiland bij Driel
(natuurontwikkeling) en in 2005 vijftien paar op de
Schuytgraaf in Arnhem (stadsuitbreiding). In 2007
en 2008 is er met hulp van een extra ringer (Joost
Valkenburg) meer tijd besteed aan het onderzoek
in een iets groter studiegebied.
Gebruikte codes
De ringen zitten boven het loopbeen (tibia), aan de
ene poot de kleurring en aan de andere poot de
metalen ring. De kleurring is wit, geel of groen met
2 cijfers en/of letters. De inscriptie staat drie maal
verticaal op de ring en moet altijd van beneden
naar boven gelezen worden. Met uitzondering van

Figuur 2. Geel KU – Wim van Barneveld
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de groene (en enkele witte) ringen. Bij de groene
ringen staat de code horizontaal op de ring, twee
letters boven elkaar, van boven naar beneden te
lezen.
Resultaten
We zien vooral de als adult geringde vogels terug
in het studiegebied. We gaan er van uit dat de als
pullus geringde vogels grotendeels elders gaan
broeden. We hebben één voorbeeld dat aangeeft
dat vestiging tot ver buiten ons studiegebied kan
plaats vinden. In april 2009 werd in het
Lauwersmeer een door ons als pullus geringde
Kleine Plevier afgelezen.
Tabel 1. Aantal geringde en teruggemelde kleine
plevieren per jaar
Adulten terug uit
Jaar
Adult
Jong
eerdere jaren
1999
1
4
2000
1
3
2001
3
4
0
2002
16
31
1
2003
3
8
8
2004
4
19
5
2005
9
47
7
2006
3
13
14
2007
25
34
17
2008
10
25
30
2009
24
50
26
2010
13
47
38
Totaal
112
285
Totaal met 110
232
kleurring

Een bijzonder geval is de Kleine Plevier die in 2005
als adulte vrouw op het nest in Driel is gevangen.
Deze vogel broedt nu succesvol in Zwitserland
(Figuur 3) en is in 2009 voor het derde jaar op rij
afgelezen! Dat is een verplaatsing van ruim 600
km! Van pullen had ik dergelijk gedrag wel
verwacht, maar van adulten... Bij onderzoek elders
zijn dergelijke verplaatsingen nooit vastgesteld!

Figuur 3. Broedplek in Zwitserland van een Kleine plevier
die als vrouw op het nest in Driel is geringd. Foto Jérôme
Gremaud.
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Tot nu toe zijn er twee nazomerwaarnemingen van
1kj vogels binnen gekomen die in het geboortejaar
naar het noorden trokken, als een soort dispersie;
één uit Noord-Groningen en één langs de Eems in
Duitsland. Daarnaast zijn er ook nog twee
doortrekwaarnemingen van als adult geringde
vogels uit Frankrijk, één waarneming in het najaar
en één in het voorjaar.
Onderzoek elders
In Schleswig-Holstein (Noord-Duitsland) zijn door
Hein & Reiser (2000) van eind jaren ‘60 tot begin
jaren ‘90 maar liefst 6007 Kleine Plevieren geringd
(3686 als pull en 2321 als adult). In de loop der
jaren zijn 351 reeds eerder geringde individuen als
broedvogel afgelezen of teruggevangen. 83%
hiervan was plaatstrouw. De adulten die zich
verplaatsten naar een andere broedplek waren
daartoe vaak gedwongen. Deze verplaatsingen
waren gemiddeld 15 km, meestal niet verder dan
de dichtstbijzijnde geschikte broedplaats. Een
uitschieter was een vrouw die 136 km verplaatste;
die is buiten deze berekening gehouden.

Figuur 4. Wit BH als kuiken – Harvey van Diek

Slechts 3.92% van de pullen is later als broedvogel
teruggezien. Van deze pullen is de afstand van de
geboorteplek naar eerste broedplaats gemiddeld
21 km. De vrouwtjes maakten daarbij de grootste
verplaatsingen (man gemiddeld 18.8 km en vrouw
23.8 km). Een uitschieter was een vrouw die 604
km verplaatste; die is buiten deze berekening
gehouden. De oudste kleine plevieren binnen dit
onderzoek werden 11 (tot mogelijk 12-13) jaar oud
(Hein & Reiser 2000).
Literatuur
Hein K. & Reiser K-H. (2000). Der Fluβregenpfeifer
(Charadrius
dubius)
in
SchleswigHolstein
–
Verbreitung, Brutbiologie, Wanderungen. Corax 18:
181–204.

Frank Majoor frank.majoor@sovon.nl

NESTKAST
Bitter weinig wijst op de huiver
voor naderende onsterfelijkheid 1

Leo Ballering
Het is een bekend probleem van veel amateur
vogelonderzoekers, ringers en tellers: je verzamelt
gegevens in het veld en daar blijft het meestal bij.
Velen ervaren dit als onbevredigend. Met de komst
van
sites
als
www.waarneming.nl
en
www.trektellen.nl is de mogelijkheid ontstaan om
veldwaarnemingen te delen. Hiermee verzeker je je
ervan dat de gegevens worden bewaard en
zichtbaar zijn voor anderen. Bovendien kunnen
sommige veldgegevens ook worden ingebracht in
de projecten die onder andere door SOVON
Vogelonderzoek Nederland worden georganiseerd.
Een andere mogelijkheid is het verenigen van
expertise, zodat onderlinge ervaringen kunnen
worden uitgewisseld. Nestkastenonderzoekers
hebben dit bijna een halve eeuw al geprobeerd
maar zonder blijvend succes.
Hall of Fame
Naar ons beste weten was Cees Stam, actief in
Meijendel, de eerste die eind zestiger jaren met
een
landelijk
overzicht
van
amateur
nestkastenonderzoek startte: het Centraal Nestkast
Onderzoek (CNO). Daarna is in 1981 onder de vlag
van SOVON de Werkgroep Nestkasten (WN)
opgericht en hebben Cees Stam en Bert Blaauw
(IJhorst) van 1983 tot 1987 een landelijke
nieuwsbrief uitgegeven waaraan ook nog een
aantal andere personen meewerkten: Hans van
Balen (NIOO), Dick Jonkers (VWG het Gooi), Paul
Voorhaar, G. van Waversveld, J. Buker, S. Braaksma,
Frank Noppes en Paul Schepers. Dit initiatief heeft
destijds geen vervolg gekregen, maar er liggen
nog wel kasten vol met oude verslagen uit die tijd
te wachten om gedigitaliseerd te worden.
De laatste jaren werd de behoefte aan een landelijk
overzicht weer groter. In 2008 zijn op initiatief van
drie amateur nestkastencontroleurs, Jan Nijboer
(Natuurbeschermingsvereniging
IJhorst
/
Staphorst), Ronald Beskers (Vogelwerkgroep ’t
Gooi e.o.) en auteur (Vogelwacht Uden e.o.),
gesprekken gevoerd met een aantal organisaties
die zich bezig houden met (de resultaten van)
nestkastonderzoek. Naar aanleiding daarvan is in
1
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januari 2009 NESTKAST, het landelijk NEtwerk van
STudies aan nestKASTbroeders, opgericht. 2
NESTKAST is het netwerk waarin amateur
nestkastonderzoekers (controleurs en ringers),
professionele nestkastonderzoekers (NIOO-KNAW,
Nederlands
Instituut
voor
Ecologie),
het
Vogeltrekstation (VT) en SOVON bij elkaar komen
voor het verzamelen en uitwisselen van gegevens,
wetenswaardigheden en ervaringen op het gebied
van nestkastenonderzoek. NESTKAST richt zich
speciaal op kleine zangvogels (mezen, mussen,
vliegenvangers, etc.) en enkele andere soorten
waarvoor geen landelijke werkgroep is, zoals
Bosuilen.
In NESTKAST willen we een aantal problemen
tegelijkertijd aanpakken. We willen zorgen voor de
opslag van gegevens zodat deze niet verloren
gaan. We willen een forum bieden voor
uitwisseling van gegevens, ervaringen en
wetenswaardigheden zodat men van elkaar kan
leren. En we willen gegevens in perspectief zetten
en in samengevatte vorm terugleveren aan de
aanleverende partijen zodat zij leren van hun eigen
gegevens.
De rol van de instituten binnen NESTKAST is als
volgt: SOVON organiseert i.s.m. het CBS (en in
opdracht van het Ministerie van LNV, thans EL&I)
sinds 1995 het Meetnet Nestkaarten, waarin trends
in broedsucces en legbegin van zoveel mogelijk
Nederlandse broedvogels worden gevolgd. In dit
kader is reeds een omvangrijke database
opgebouwd, ook met data van voor 1995.
Daarnaast is een digitaal invoerprogramma
beschikbaar
(http://www.sovon.nl/nestkaart),
waarmee iedereen zijn gegevens kan invullen,
inzenden en zelf(s) zijn eigen resultaten kan
beheren en analyseren. Elk jaar worden er al zo’n
5.000 tot 10.000 nestkaarten ingevuld, waarvan
zo’n 2.000 zangvogels. Alle broedbiologische
gegevens in de landelijke database worden
gebruikt ter verklaring van populatietrends (die
door SOVON met het Meetnet Broedvogels
worden vastgesteld) en voor het volgen van de
effecten van klimaatverandering. De gegevens
worden daarnaast door CBS en LNV gebruikt voor
natuur- en milieustatistieken (o.a. opgenomen in
het Compendium voor de Leefomgeving). Het is
2

NESTKAST bestaat uit Leo Ballering: Vogelwacht Uden e.o / Ronald
Beskers: VWG het Gooi e.o. / Henri Bouwmeester: VWG NIVON Goor
en NIOO / Henk van der Jeugd: Vogeltrekstation / Chris van Turnhout
en Jeroen Nienhuis: SOVON Vogelonderzoek Nederland en Louis
Vernooij en Marcel Visser Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO ‐
KNAW)
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ook zeker de bedoeling om zoveel mogelijk oude
data toe te voegen aan dit systeem. Zo gaan die
inspanningen uit het verleden niet verloren en
levert het voor wetenschappelijk onderzoek
waardevolle gegevens op. Deze bestaande en
professioneel beheerde database is in principe
uitgekozen om de basisgegevens per nest, die bij
NESTKAST binnenkomen, in op te slaan.
Het Vogeltrekstation (VT) ziet mogelijkheden om
ringvergunningen uit te geven, bijvoorbeeld in het
kader van het RAS (Retrapping Adults for Survival)project. Voor een overlevingsanalyse is het van
belang dat de in de nestkasten broedende vogels
geringd worden en liefst daarna in opeenvolgende
broedseizoenen afgelezen worden. Ook wil het
Vogeltrekstation stimuleren dat er in Nederland
meer
nestjongen
geringd
worden.
De
ringgegevens
die
in
het
SOVON
Nestkaartenproject worden ingevoerd zullen
binnenkort ook automatisch in het programma
GRIEL worden opgenomen. De combinatie van
trends in populatiegrootte, broedsucces en
overleving van vogels middels zogenaamde
geïntegreerde populatiemonitoring moet het
mogelijk maken om beter inzicht in de oorzaken
van populatieveranderingen.
De rol van de ringers binnen NESTKAST is tot nu
toe nog klein geweest, maar omdat daar heel veel
expertise ligt hopen we vurig dat die rol groter
wordt. Het hanteren van volwassen vogels of
jongen
kan
veel
aanvullende
informatie
verschaffen, maar dat is alleen toegestaan voor
personen die in het bezit zijn van een
ringmachtiging. Samenwerking tussen controleurs
en ringers heeft dus veel voordelen.
Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOOKNAW) heeft vanaf 1912 een nestkasten
onderzoeksprogramma lopen onder andere naar
mezen en Bonte Vliegenvangers. Het is hiermee
wereldwijd
de
langste
tijdreeks
van
wetenschappelijk nestkasten onderzoek. Het NIOO
coördineert de interpretatie en de jaarlijkse
verslaglegging van de gegevens die bij NESTKAST
binnenkomen. Verder houdt ze een databank bij
met daarin de gegevens die via het
verzamelformulier op terreinniveau binnenkomen.
Het is mooi om bijna honderd jaar na het begin
van nestkastenonderzoek en in het jaar van het
100-jarig bestaan van vogelringwerk in Nederland
te zien dat deze instituten nog springlevend zijn.
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Enkele getallen
Voor het broedseizoen van 2009 en 2010 zijn
zoveel mogelijk Vogelwerkgroepen met nestkastwerkgroepen aangeschreven met de vraag om
broedgegevens aan te leveren. Het liefst zien we
dat ze dit doen via de Digitale Nestkaart van
SOVON,
omdat
hiermee
de
verdere
gebruiksmogelijkheden het grootste zijn. Maar om
laagdrempelig te beginnen kunnen de eerste jaren
ook gegevens op een verzamelformulier worden
aangeleverd.
In de volgende tabel is te zien hoeveel
waarnemers(groepen), gebieden, nestkasten en
legsels gecontroleerd zijn in 2009 en 2010 en
vervolgens opgenomen in de jaarverslagen over
die broedseizoenen.
2009
2010
Figuur 1. Geografische verdeling van de nestkastgebieden
in Nederland 2010

Eén van de doelstellingen van NESTKAST is het
bevorderen van expertise van de amateurs door te
leren van de resultaten van de professionele
instituten; in het jaarverslag over 2010 zien we ook
(al) het omgekeerde! Verschillende instituten
hebben een oproep gedaan aan de amateurs om
mee te werken bij het verzamelen van gegevens
voor hun onderzoek. Zo vraagt Mieke Titulaer van
het NIOO-KNAW hulp bij een onderzoek naar
effecten van kunstlicht op broedgedrag van
nestkastenbroeders. Frank Adriaense van de
Universiteit van Antwerpen vraagt hulp voor het in
beeld brengen van het voorkomen en de
verspreiding van een bepaalde teek (Ixodes
arboricola) die graag in donkere holten huist.
Christiaan Both van de Universiteit van Groningen
heeft zelfs de database van NESTKAST gebruikt om
te laten zien hoe ruimtelijke variatie in legdatum
van Kool- en Pimpelmees over Nederland kan
worden gebruikt om verplaatsingen van Bonte
vliegenvangers te kunnen begrijpen.
Om de communicatie tussen de geïnteresseerde
groepen of controleurs te bevorderen is op
eigentijdse wijze een zogenaamde nieuwsgroep
opgericht: de Yahoo! NESTKAST nieuwsgroep:
http://groups.yahoo.com/group/NESTKAST/.
Geïnteresseerden die zich aanmelden kunnen op
eenvoudige manier hun vragen en gegevens delen
met andere nieuwsgroepsleden; een mailtje wordt
automatisch naar alle nieuwsgroepsleden gestuurd.

Waarnemers
76
70

gebieden
141
134

Nestkasten
11.700
21.852

Legsels
6.591
15.231

De gecontroleerde gebieden zijn niet gelijk over
Nederland verdeeld; in figuur 1 is te zien dat er in
het westen van het land bijna geen nestkasten
systematisch of in georganiseerd verband
gecontroleerd worden.
Als we met de gemiddelde legselgroottes rekenen
( 3 ) dan zijn er in de gecontroleerde nestkasten van
2010 ongeveer 126.289 eieren gelegd; de helft
daarvan waren Koolmeeseieren.
In tabel 1 is te zien hoeveel legsels er van elke
soort gecontroleerd zijn. In de jaarverslagen
worden per soort de gegevens besproken zoals het
broedsucces, gemiddelde legselgrootte, eerste
eilegdatum en percentage vervolglegsels. Zo
worden de vogels die in de nestkasten broedden
ook een beetje onsterfelijk! Ook wordt er bekend
gemaakt waar en wanneer het allereerste ei van het
seizoen is gelegd. Dat is leuk voor de teller en
vogelwerkgroep, die hiermee eeuwige roem krijgt!
Daarbij wordt dus voor sommige parameters
gebruikgemaakt van de gegevens uit de SOVON
database en van de gegevens uit de ingeleverde
verzamelformulieren. Dit levert vaak verrassend
goed overeenkomende getallen op. Zo was de
gemiddelde legselgrootte van de eerste Bonte
vliegenvangerlegsels
6,17
eieren
(verzamelformulier, n=1150 legsels), of 6,21 eieren
voor de eerste legsels (SOVON database, n=260
legsels). Doordat we gegevens uit de SOVON
database krijgen kunnen we de gegevens van het
3

NESTKAST jaarverslag 2010
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laatste broedseizoen ook afzetten tegen de
langjarige trend die voor een aantal parameters
van veel vogelsoorten bekend is.
Tabel 1. Aantal eerste- en vervolglegsels per soort
aangeleverd over 2010
Soort
Koolmees
Pimpelmees
Bonte vliegenvanger
Ringmus
Boomklever
Spreeuw
Huismus
Holenduif
Gekraagde roodstaart
Kauw
Zwarte mees
Bosuil
Boomkruiper
Grauwe vliegenvanger
Winterkoning
Grote bonte specht
Roodborst
Glanskop
Matkop
Witte kwikstaart
Kuifmees
Totaal

Aantal legsels
1e
2e
6.129
3.666
1.345
1.032
428
329
160
98
71
70
55
52
42
37
27
17
17
10
5
3
3
13.596

1.186
236
26
105
12
11
0
21
5
0
20
0
1
1
3
0
8
0
0
0
0
1.635

Bijzondere waarnemingen
Wie veel in de natuur is komt vreemde zaken
tegen, maar op vele Internetfora is het publiceren
van nestfoto’s een taboe. Wij vinden dat foto’s een
cruciaal onderdeel van de huidige informatieuitwisseling is en bieden daarom wel deze
mogelijkheid. Ook vinden wij dat er binnen de
groep van de NESTKAST nieuwsgroep deelnemers
voldoende expertise aanwezig is om nestverstoring
te voorkomen; bovendien is bij het maken van een
foto het nest toch al bezocht.

Figuur 2. Een onfortuinlijke Eekhoorn hing zichzelf op aan
een nestkast tijdens het plunderen.
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Ter illustratie enkele foto’s van vreemde nestkast
gerelateerde zaken. Door Vogelwerkgroep ’t Gooi
e.o. werd in 2009 een Eekhoorn gevonden die
tijdens het ’plunderen’ van een nestkast zichzelf
opgehangen had. Helaas kwam hulp te laat en is
de Eekhoorn overleden (figuur 2).
Op 21 mei 2008 werd in Schaijk (NBr) het nest van
een Bonte vliegenvanger met vier eieren gekraakt
door een Koolmees, die er 7 eieren bijlegde (figuur
3). Alle eieren zijn uitgekomen, maar de 4 bonte
vliegenvangertjes waren na 1 dag verdwenen
alsmede 2 Koolmezen. Uiteindelijk zijn er twee
Koolmezen groot geworden en is er 1 uitgevlogen.

Figuur 3. Gemengd nest van Bonte Vliegenvanger
(blauwe eieren) en Koolmees (witte eieren met rode
vlekken).

Op 26 april 2009 werd in Schaijk een gemengd
nest van Gekraagde roodstaart en Pimpelmees
gezien. De eerste twee eieren werden gelegd door
de Gekraagde Roodstaart, waarna het nest
overgenomen is door een paartje Pimpelmees.
Deze hebben er direct 3 eieren bij gelegd en zijn
begonnen met broeden. Alle eieren zijn
uitgekomen en de roodstaarten zijn als eerste

Figuur 4. Gemengd nest van Pimpelmees en Gekraagde
Roodstaart.
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uitgevlogen (figuur 4). De Pimpelmees jongen
hebben na het uitvliegen van de roodstaarten nog
6 dagen in de kast gezeten en werden door de
Pimpelmees ouders gevoerd totdat ze ook
uitvlogen. Er zijn geen Gekraagde Roodstaart
jongen in de buurt van de nestkast meer gezien
dus het lot van deze dieren is onbekend.

niet in verhouding stond met het commercieel
rapen van de vele duizenden kievitseieren”. Jan
raakte daarvan niet van de leg. Hij bleef tot het
laatst z’n vele eigen dingen doen. Hij breidde z’n
eigen (wilster)netten, knutselde aan z’n VW
Campertje of andere (snelle) 4x4 en bouwde eigen
muziekinstrumenten.

Tenslotte
Ik hoop met dit artikel een inzicht te hebben
gegeven in de wondere wereld van het
nestkastonderzoek, waarin ook ringers heel goed
kunnen meedoen, onder andere door RAS
projecten aan nestkastbroeders Mocht je meer
informatie willen stuur dan een mailtje naar
nestkast@nioo.knaw.nl.

Huishouden was niet echt z’n hobby, maar er was
altijd één stoel vrij, bij de houtkachel en mét zicht
op z’n hijsnet in de verwilderde tuin. Hoofdboom
uiteraard els, voor de sijzen!

In Memoriam Jan T. Hendriksma: Ringende
multitasker

Was het wel ‘weer’ dan koos hij op
ondoordringbare gronden voor “n bezoekje” aan
(vroeger) de Mokkenbank, de kop van de
Afsluitdijk, de Lindevallei, Wierum, Lauwersmeer of
(vooral) het Noorderleeg, het fraaie buitendijks
stuk Friesland waar de ‘watersnood’ paarden gered
werden. Als ’n slag- of hoognet weer ‘ns
beschadigd of verdwenen was dan mopperde Jan
maar even, om vervolgens weer ’n nieuwe te
bouwen met van die (h)eerlijk ouderwetse
onderdelen. Ongevraagd deed ie dat ook voor ons.

Jan Doevendans & Rita Viersma.
Jan werd op 25 juni 1925 geboren in Sneek. Jan
had 3 broers en 1 zus. Veel en ver is Jan Friesland
niet uit geweest, ook voor z’n werk als
bouwkundige reisde hij per auto of per boot. Jan
liet het vliegen aan vogels over. Jan werkte veel
aan rijksgebouwen als gemeentehuizen en
politiebureaus. Ook op de Waddeneilanden.
De laatste decennia woonde Jan in ’n bescheiden,
zelf
verbouwde,
vrijstaande
woning
in
Oppenhuizen, ’n dorp vlakbij Sneek. Getrouwd was
hij nooit, “daar had hij geen tijd voor”.
Jan
was
´n
tijdswonder.
De
intensieve
inventarisatie-, vogelvang-, vogelbescherming- en
vogelfotografieactiviteiten
combineerde
hij
moeiteloos met zingen, (ballades) schrijven,
trekzak bespelen, biljarten, zeilboot bouwen, varen,
buitenlandse vogelreizen, het onderhouden van
sociale contacten én het duidelijk schriftelijk
melden als hij het ergens niet mee eens was. Om
maar ’n paar dingen te noemen.

Slecht weer waren ‘reservedagen’ voor Jan, dan
kon hij geen vogels vangen. Daar moet Jan de vele
uren vandaan gehaald hebben om via internet
kennis te delen. Als ie “dat ding” (z’n computer)
aan de praat kreeg tenminste.

Jan was sinds 1958 ringer. En wat voor één. Jan
ringde in z’n leven zo’n 50.000 vogels, met
(“gewone” zei hij dan) soorten erbij als Grote
karekiet, Kleinst Waterhoen en Grote pieper.
Spreeuwen had ie ’n hekel aan, IJsvogels was ie
lyrisch over.

Altijd in perfect Nederlands.
’n Redenaar was hij niet, maar als hij begon te
praten kon je gerust blijven zitten, ook zonder
gebruik van de opduikende zakflacon ‘Penelope’
(met kurkje), z’n eigen gestookte ‘enige echte’
Berenburg.
Vogels hebben al heel erg lang z’n interesse. In
menig rapport staan gegevens van Jan. Als
voorzitter van de afdeling Sneek werd Jan in 1976
uit de Bond van Friese Vogelwachten gezet omdat
hij staande de vergadering meldde dat “de nazorg

Figuur 1. Jan Hendriksma aan het werk met een
Groenling. Foto Jan Doevendans.
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Duizenden kieviten gingen door z’n vingers en
honderden tureluurs en grutto’s. De laatste kon ie
in 2010 “niet meer belopen” wat geen wonder was,
31 jaar daar voor had Jan ’n open hartoperatie
gehad en sinds ’n jaar liep hij met ’n pacemaker.
Al van jongs af aan was Jan ’n weidevogelman.
Kemphanen ringde hij zo’n 100 (in 2010 nog een!).
Voor Poelsnippen sjouwde hij in Zweden om 3 uur
’s nachts met “veel te zware” mistnetpalen. Maar
hij ving ze. Toen hij op een van z’n Zweden reizen
’n tia kreeg ontsloeg hij zichzelf (in het Engels)
eerder uit het ziekenhuis onder het motto “ik heb
nog meer te doen”.
Kluten gingen nog wel, ook weer honderden, de
laatste jaren binnen een SOVON RAS project met
kleurringen die hij met behulp van ’n thermoskan
met heet water omlegde (en dan vergat hij z’n
koffie). In de nesten legde hij zelf gedraaide en
beschilderde houten eieren. Over het wel en wee
van z’n afgelezen kluten belde hij vaak nog ’s
avonds laat. Daar was Jan terecht trots op.
IJskoud ‘boekte’ Jan in 2010 voor de “komende
drie jaar” bij de Wader Study Group nóg ’n RAS
project, aan de kievit. “Het hoofd wil nog wel, het
lijf wachten we wel af”.
Wij hebben negen jaar intens van hem genoten.
Via eigenwijs sneeuwgors- & fratergedrag kwam
het contact tot stand en dat is nooit meer
overgegaan. Jan deed samen met ons CES 58 in
Lauwersoog en ging de laatste jaren in ons huis op
(vogel)vakantie. Sijzen en barmsijzen vangen.
Duizenden ringde hij die.
Het laatste seizoen hield Jan in z’n ringklapper
(uiteraard op met de hand gemaakte formulieren)
de ‘sijzenstand’ bij. Op 22-02-11 ringde Jan z’n
laatste sijs in Oppenhuizen, wat de teller op 327
bracht. Op 23-02-11 kwam hij ons helpen en
beleefden we met hem én 78 sijzen ’n geweldige
laatste dag met hem. Om 15.45 uur nam hij met
‘we zien het wel’ van ons, en de vogelkar die we
(met mobiel slagnet) aan het bouwen waren,
afscheid.

IJseend geringd te Den Haag: een nieuwe
ringsoort voor Nederland
Vincent van der Spek en Hans Keijser
Vanaf 24 november 2010 zat er een onvolwassen
IJseend
(Clangula
hyemalis)
bij
het
Zuiderhavenhoofd te Scheveningen, Zuid-Holland.
De roze snavel en twee grijze schouderveren
wezen op een mannetje. Omdat de soort schaars is
in deze omgeving en omdat er vrijwel nooit
exemplaren ter plaatse verblijven, trok de vogel
nogal wat bekijks van locale vogelaars. Op vrijdag
26 november had Vincent van der Spek (VS) tijd
om de vogel te bezoeken. Er waren enkele
vogelaars ter plaatse, waaronder Rob Berkelder
(RB). Al snel werd duidelijk dat de vogel verstrikt
was geraakt in visdraad. Eerder op de ochtend was
dat nog niet het geval: toen vloog de vogel nog
regelmatig rond. Pogingen om weg te vliegen
mislukten nu. De vogel probeerde vrijwel
onafgebroken het visdraad met de snavel te
verwijderen. Intussen raakte het beest steeds meer
verstrikt: het draad zat niet alleen meer om de
rechtervleugel, maar ook om de rechterpoot. RB,
werkzaam bij de telefooncentrale van de politie,
belde via collega’s de dierenambulance. Die
schakelden op hun beurt de brandweer in, die –
gezien het materieel en personeel waarmee werd
uitgerukt – wel zin hadden in een verzetje. Vanaf
een boot hadden ze de vogel snel te pakken. Er
bleek dat naast ruim 2 m. vislijn tevens visserslood
aan het draad was bevestigd. Wonderwel had de
vogel geen zichtbare beschadigingen aan poot of
vleugel. Met de dierenambulance werd de IJseend
ter controle overgebracht naar vogelasiel De Wulp
van de Haagse Vogelbescherming.

’n Kwartier later was Jan dood, in het harnas
gevlogen met de sijzen!
Bedankt Jan!
Jan Doevendans & Rita Viersma.

Figuur 1. IJseend, met Nederlandse stalen ring, in
vogelasiel de Wulp te Den Haag, november 2010. Foto
Vincent Van der Spek.

Vanwege de ongewone mogelijkheid om een
IJseend te ringen in Nederland belde VS met Hans
Keijser (HK), die regelmatig meeuwen uit het asiel
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ringt. HK bleek geen vergunning te hebben voor
eenden, waarop via Roland-Jan Buijs contact werd
gezocht met Henk van der Jeugd van het
Vogeltrekstation. Vanwege de unieke gelegenheid
gaf deze toestemming om de vogel te ringen.
IJseend komt niet voor op de lijst met ringmaten,
maar een 9 mm bleek uitstekend te passen. HK
ringde de vogel met Arnhem 5462918. HK en VS
hebben de vogel vervolgens – met assistentie van
de toegesnelde Rinse van der Vliet – gemeten en
gewogen en kwamen daarbij tot een vleugellengte
van 222 mm, een kop-snavellengte van 79 mm,
een snavelengte van 24,9 mm, een tarsuslengte
van 33,3 mm en een gewicht van 650 gram. Dat er
niet veel IJseenden in Nederland geringd worden,
leek ons evident. De verrassing was echter groot
toen HK en VS ’s avonds na het doorkijken van
overzichten uit Op Het Vinkentouw concludeerden
dat dit de eerste IJseend was die ooit in Nederland
is geringd.
De vogel is na een korte revalidatie op maandag
29 november door medewerkers van het vogelasiel
losgelaten.

Figuur 2. IJseend, Scheveningen. Foto Vincent Van der
Spek.

Met dank aan Henk van der Jeugd voor het snelle
handelen, Roland-Jan Buis voor het contact met
‘Heteren’, Rinse van der Vliet voor de assistentie,
maar vooral aan het altijd weer zeer behulpzame
en gastvrije personeel van het vogelasiel (in dit
geval: Carla van Pelt).
Vincent van der Spek en Hans Keijser
vincent@vwgdenhaag.nl

Vogels vangen met Chinese ringers in China!
Jan Visser (VRS Castricum)
Inleiding
Afgelopen herfst 2010 ben ik 5 weken in China
geweest om vogels te vangen in samenwerking
met Chinese ringers. Het was voor mij een heel
plezierige reis en met name omdat ik door de
samenwerking met de Chinese ringers veel geleerd
heb over soortherkenning. Ik wil de lezer van dit
artikel een kijkje geven in de Chinese keuken van
het vogelringen.
Eén van de hoogtepunten was een congres (een
soort van ringersdagen) van één week
georganiseerd door de Chinese ringcentrale. Dit
congres werd gehouden in Nenjiang (Noord Oost
China) 2000 km ten noorden van Beijing en 1000
kilometer van Wladiwostok).
Ik werd uitgenodigd door de Chinese ringcentrale
voor het congres en ik heb dit met beide handen
aangenomen. Deze uitnodiging had ik te danken
aan mevrouw Wang van het reisbureau die mijn
reis heeft georganiseerd. Mijn reisdoel was
Beidaihe aan de Chinese Gele Zee omdat ik wist
dat daar werd gevangen. Ik heb ja gezegd tegen
het congres niet wetende dat Nenjiang (de plaats
van het congres) op 2000 km afstand van Beidaihe
in het noordoosten van China ligt! De trein bleek
uiteindelijk de beste en goedkoopste verbinding te
zijn en samen met twee ringers van het
Qinhuangdao banding station (Beidaihe) hebben
we de reis van 20 uur gemaakt. Op het congres
bleek ik één van de buitenlandse gasten te zijn die
aangekondigd werd als expert. De andere twee
buitenlandse experts waren Bo Peterson en Johan
Stedt van de Zweedse ringcentrale. Beide kende ik
van een eerdere reis naar China.
Onze gastheer was het Goafeng Bird Banding and
Preservation Station van de provincie Heilongjiang
en de hele week werden wij overstelpt met diverse
lezingen (alle in het Chinees), uitstapjes en
natuurlijk workshops op de diverse vangstations. Er
waren ongeveer 40 ringers uit heel China
aanwezig. Het Goafeng Bird Banding Station kent
een vijftal plekken waar zelfstandig door diverse
ringers (in dienst van het centrum) geringd wordt.
De vijf vangplekken liggen op een behoorlijke
afstand van elkaar. Het Goafeng bird banding
station ligt op ongeveer 10 kilometer ten zuiden
van Nenjiang in een open vlakte met veel
akkerbouw en in het midden een vrij groot
bosperceel. Alle vangplekken liggen in het
bosgebied met dennenbomen en berkenbomen
Op Het Vinkentouw - 15
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waar standvogels zoals diverse mezen en allerlei
spechten leven. Opvallend was dat er buiten het
bosgebied bijna geen vogels waren te zien! In het
dorp waar ik mijn onderkomen had heb ik
welgeteld maar één Ringmus gezien!
Ik werd op het congres aangekondigd als expert
en ik wilde deze rol wel waarmaken. Ik stond op
het programma voor een lezing die ik uiteindelijk
heb gehouden over onze VRS Castricum, onze
vangmethoden en de vangsten. Ik ben met name
ingegaan op de vangst van Rosse grutto’s, die wij
al 10 jaar met behulp van kleurringen volgen. Men
vond mijn lezing een succes mede doordat ik een
filmpje van Henk Levering draaide waar we met
het slagnet een mooie groep vogels wisten te
bemachtigen. Ook in China worden veel Rosse
grutto’s geringd. Deze Rosse grutto’s van een
andere ondersoort doen China aan en vliegen
daarna door naar Australië. Het vangen met een
slagnet is niet nieuw in China. Heel veel steltlopers
worden op deze manier gevangen alleen het
gebruik van mechanisch geluid en plastic lokvogels
was onbekend.
Uiteindelijk ben ik 2 weken op het Goafeng Bird
Banding Station geweest waar ik met veel plezier
heb gevangen met de ringers. Hun vangplek lag in
een open bos aan de rand van een klein meertje.
De ringers die daar werken zijn in dienst van het
Goafeng bird banding and preservation station of
Heilongjiang Province en er wordt in het voor- en
najaar geringd. Ik ben van 12 tot en met 26
september te gast geweest met in totaal twaalf
effectieve vangdagen. Uiteindelijk heb ik heel wat
nieuwe handsoorten mogen verwelkomen (zie
bijlage 1).

Figuur 1. Chinese ringers in Goafeng. Foto Jan Visser.

In de congresweek kwamen er dagelijks ringers
langs om te kijken hoe er werd gevangen en
vooral wat ik allemaal deed! Zo was er erg veel
belangstelling voor het invoerprogramma van de
VRS Castricum en de determinatie van vogels. Een
16 - Op Het Vinkentouw

vleugel
openvouwen
en
het
aantal
vleugeldekveren tellen was voor de meeste
Chinese collega’s een nieuw gegeven. Ook het
kijken naar staartveren wordt niet gedaan. Ringen
en los! Alleen zeldzame vogels werden
opgemeten. Door de drukte met zoveel
nieuwsgierige ringers mis je helaas ook wel eens
wat en dit keer was het de Witrugspecht, jammer.
Methode
De Chinese collega’s laten de netten dag en nacht
open van half augustus tot en met half november.
Ze beschikken over een huisje met een houtkachel
en in dat huisje wordt gegeten, geslapen en
geringd. Eind september begint het dan al aardig
koud te worden met in de nachten vorst! Ik zelf
sliep ergens anders en ging dan ook elke dag bij
het ochtendlicht naar de vangplek. De ringers
spreken geen Engels en het communiceren ging
dan vooral via het gesprek over de vogels! In het
begin gaf dat af en toe verwarring. Ik wilde
namelijk niet alleen vogels vasthouden maar ik
wilde deze vooral determineren, opmeten en
invoeren in het registratiesysteem van de VRS
Castricum!
Ook was niet helemaal duidelijk of een rondje
lopen akkoord was. Meelopen natuurlijk wel maar
vogels uit de netten halen? Geluid draaien bij de
netten? Uiteindelijk mocht het allemaal wel. De
ringers liepen de rondjes, zij ringden en
registreerden de vogels en gaven de vogel dan aan
mij. Zij hanteren het principe van ringen en dan
los!
Zelf ben ik gewend om alle vogels op te meten en
dat heb ik dan ook gedaan. Regelmatig vroeg ik
aan hen welke naam zij aan een vogel hadden
gegeven. Dan werd het boekje vogels van
Noordoost China (1980) erbij gehaald en werd dit
aangewezen. Het boekje is geheel in het Chinees
geschreven met de soorten gelukkig in het Latijn.
Vaak klopte dit, maar regelmatig kwam ik tot een
andere determinatie en kon dan goed uitleggen
dat dit niet juist was en vooral aantonen waarom
dat was! Met behulp van ‘Birds of East Asia ’ van
Mark Brazil, de digitale versie van de Birds of the
Western Paleartic en Svenson was dat goed te
onderbouwen!
Soms konden zij een vogel niet op naam brengen
(het plaatje uit het boek kwam niet overeen met de
vogel in de hand) en soms vroegen zij wat ik van
een bepaalde vogel vond. In gezamenlijkheid
kwamen wij dan tot een determinatie. Zo vingen
we een Witkopgors (de eerste twee van het
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gebied) maar kwamen daar niet uit. Ik mocht dan
mijn kunsten vertonen en het eerste dat wij in
Nederland doen is van alles opmeten en dan
uitsluiten om tot een bepaalde onderbouwde
conclusie te komen. Svensson is dan echt een
uitkomst! Het gekke is dat zij ook een soort
Svensson hebben (uit 1920) maar niet weten hoe je
die moet gebruiken. Die Chinese Svensson is de
grote sleutel: Als dit, dan dat en ga naar bladzijde
2 voor verdere stappen. Het leuke is dan dat we er
uiteindelijk wel zijn uitgekomen!

regelmatig door. Het gebruik van geluid van
diverse gorzen heeft bijgedragen tot een
verhoging van het aantal gevangen vogels. Elke
dag vingen we ook wel een lijstersoort.
Naumannslijster, Bruine, Vale, Grijsrug- en
Goudlijster waren mooie handsoorten. In de
maand oktober trekken er veel meer lijsters door,
maar ik was eigenlijk te vroeg voor deze groep. De
loofzangers zoals Bladkoning, Noordse Boszanger,
Pallasboszanger, Raddes Boszanger en Bruine
Boszanger
werden
regelmatig
gevangen.
Daarnaast diverse vliegenvangers zoals Taiga- en
Mugimakivliegenvanger. Zie voor verdere details
de tabel.

Figuur 2. Verhitte discussies op de ringplaats over de
determinatie van soorten. Foto Jan Visser.

De vangsten
De collega’s hebben ongeveer 300 meter net staan
(nylon en katoen) en zowaar enkele netten boven
elkaar (zeg maar een soort hijsnetten maar dan
zonder hijssysteem). Als er dan een vogel hoog in
het net zit dan trek je de stokken uit elkaar en
komt het hele net naar beneden. Ze vangen
zonder geluid maar wel met lokkers zoals Grote
Barmsijs, Keep, Dwerggors en Geelbrauwgors.
De meest voorkomende vangsten zijn diverse
gorzen (zoals Dwerggors, Bosgors, Wilgengors, en
Rosse Gors), mezen (zoals Zwarte mees, Koolmees
(Parus minor), Matkop en Glanskop), Witkop
Staartmezen,
Boomklevers
en
Goudhanen.
Allemaal gewone soorten maar zover oostelijk zijn
het allemaal andere ondersoorten. Juist dit maakte
het leuk en leerzaam! Later in het seizoen vangen
zij vooral Grote Barmsijzen (in 2009 geen enkele en
in 2008 liefst 9000!). De enige Chinese geringde
vogel ooit gemeld in Nederland is een Grote
Barmsijs. VRS Meijendel was de gelukkige in dit
geval. Af en toe vangen zij geringde vogels uit
andere landen, zoals Bosgorzen uit Zweden en
Noorwegen.
Bos- en Dwerggors, maar ook Masker-,
Geelbrauw-, Rosse en Geelkeelgors trokken

Figuur 3. Chinese ringster in actie. Foto Jan Visser.

Gorzen
In 12 vangdagen heb ik veel gorzen mogen
vangen. Ik was onder de indruk van de aantallen:
Bosgors
Rosse Gors
Geelkeelgors
Maskergors

143
21
18
43

Dwerggors
Geelbrauwgors
Witkopgors

118
11
2

Conclusie
De Chinese ringcentrale wil heel graag dat er veel
meer Chinese ringers komen die niet alleen ringen
maar ook meer aan biometrie gaan doen. De
ringcentrale wil dan ook graag leren van
buitenlandse ringers die hun expertise beschikbaar
stellen voor Chinese ringers. Een heel belangrijk
struikelblok is de taal. Van de 40 ringers die ik heb
mogen ontmoeten spreekt een enkeling Engels.
Ook het leren gebruiken van literatuur is een
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struikelblok. Het boek van Brazil, The birds of East
Azie is volledig onbekend. Wat dat betreft staat
China aan het begin van een ontwikkeling. Ik heb
gezien dat Chinese ringers erg leergierig zijn en
mede daardoor heb ik van diverse ringers
uitnodigingen gekregen om te komen ringen.
Grote Trappen vangen in Binnen Mongolië,
Steltlopers vangen in Sjanghai, allemaal erg
interessante plekken! Er is nog veel te ontdekken
en te leren in China!
Jan Visser
jan.visser@hetnet.nl

Bijlage 1. Gevangen vogels in China. B: Beidaihe; HI:
Happy Island; G: Goafeng
soort
Oosterse Dwergooruil
Diksnavelkarekiet
Japanse Sperwer
Roodborsttapuit maura
Siberische Snip
Pallas Rietgors
Grijsruglijster
Goudlijster
Oostelijke Grote Karekiet
Oostelijke Gele Kwikstaart
Gevlekte Struikzanger
Roodflankbrilvogel
Vinous Throated Parrotbill
Bruine Vliegenvanger
Zwartkapijsvogel
Mantsjoerijs Woudaapje
Gouden Vliegenvanger
Bleke Lijster
Taigavliegenvanger
Oostelijke Koolmees
Roodstuitzwaluw
Ruigpootuil
Chinese Struikzanger
Mantsjoerijse Karekiet
Chinees Woudaapje
Kleinst Waterhoen
Watersnip
Houtsnip
Aziatische Valkuil
IJsvogel
Draaihals
Grijskopspecht
Grote Bonte Specht
Boerenzwaluw
Grote Pieper

B
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HI
0
35
1
86
1
3
0
0
2
1
1
0
1
1
3
0
1
0
3
1
0
0
1
1
1
1
3
0
1
1
3
0
0
2
4

0
9
1
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
1
1
0
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0

G
3
0
1
0
0
0
3
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
10
8
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
7
0
0

totaal
3
44
3
98
1
3
3
2
2
1
1
1
1
4
4
1
2
1
16
9
1
2
1
1
1
1
3
1
1
3
3
1
7
2
4

soort
B
Mongoolse Pieper
1
Siberische Boompieper
0
Petsjorapieper
2
Roodkeelpieper
1
Gele Kwikstaart
8
Grote Gele Kwikstaart
0
Witte Kwikstaart
0
Chinese Buulbuul
0
Bergheggemus
0
Roodkeelnachtegaal
0
Blauwborst
1
Blauwe Nachtegaal
6
Blauwstaart
0
Witkeelrotslijster
0
Bruine Lijster
0
Vale Lijster
0
Naumanns Lijster
0
Siberische Sprinkhaanzanger 23
Kleine Sprinkhaanzanger
8
Wenkbrauwrietzanger
10
Oostelijke Kroonzanger
0
Bleekpootboszanger
0
Swinhoes Boszanger
1
Noordse Boszanger
6
Pallas' Boszanger
1
Bladkoninkje
33
Radde's Boszanger
5
Bruine Boszanger
16
Goudhaan
0
Mugimaki Vliegenvanger
0
Staartmees
0
Glanskop
0
Matkop
0
Zwarte Mees
0
Boomklever
0
Bruine Klauwier
93
Vlaamse Gaai
0
Ringmus
4
Keep
0
Roodmus
0
Maskergors
7
Witkopgors
0
Geelkeelgors
0
Geelbrauwgors
2
Tristrams Gors
1
Bosgors
0
Dwerggors
6
Rosse gors
0
Wilgengors
1

HI
0
0
0
1
0
0
0
1
0
2
0
14
0
0
0
0
0
6
2
0
3
10
3
59
0
65
0
53
0
0
0
0
0
0
0
13
0
1
0
2
2
0
0
16
0
0
0
1
3

0
22
0
0
0
1
1
0
3
6
1
0
22
1
1
1
1
0
1
0
0
0
3
0
18
32
3
11
5
13
25
4
50
82
20
0
2
0
93
0
43
2
18
11
0
143
118
22
0

totaal
1
22
2
2
8
1
1
1
3
8
2
20
22
1
1
1
1
29
11
10
3
10
7
65
19
130
8
80
5
13
25
4
50
82
20
106
2
5
93
2
52
2
18
29
1
143
124
23
4

Totaal

291

819

1504

394

G
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Geciteerd uit Ringersnet
Gijs van Tol
Naast OHV is Ringersnet een belangrijk medium
voor de communicatie tussen ringers (HULDE aan
de webmasters!). Naast een snelle uitwisseling van
feiten en meningen is Ringersnet soms ook de
basis voor gedegen studies, zoals bijvoorbeeld
over de mezentrek. Het is niet de bedoeling om
alle informatie-uitwisseling op Ringersnet samen te
vatten voor OHV. Toch zijn er zo nu en dan
discussies waarvan je denkt: “Hé, dat is misschien
wel interessant om dit later nog eens terug te
lezen”.
Dit najaar waren er op Ringersnet regelmatig
berichten over zeldzame vangsten. Zo werden er
niet minder dan 5 Pallas Boszangers geringd. Ook
de Pestvogel invasie kwam natuurlijk aan bod;
maar ondanks de oproep van Henk van der Jeugd
vielen de vangsten een beetje tegen.

worden verkregen over de vraag of het ook echt
‘witkoppen’ zijn. Opmerkelijk is ook de melding
van de vangst van een groep van maar liefst negen
Witkop Staartmezen in het jaarverslag van VRS
Nebularia. De vogels zijn gevangen op 31 oktober
2010 en hadden allemaal een mooie witte kop,
maar enkele donkere vlekjes bij één vogel, en
donkere onderveren bij enkele andere vogels
deden toch weer twijfels rijzen. Uit een uitgebreide
gedachtenwisseling met experts blijkt dat het toch
heel lastig is om met zekerheid vast te stellen of
een staartmees met een witte kop ook echt tot de
vorm caudatus behoort. Een groep van negen
witkoppen versterkt echter wel de indruk dat hier
sprake is van een groep vogels van oostelijke of
noordelijke herkomst.

Een andere bijzondere gast was de Witkop
Staartmees. Op waarnemingen.nl kwamen veel
meldingen binnen en op Ringersnet zijn vrij veel
vangsten van ‘witkoppen’ gemeld. In totaal zijn
(volgens GRIEL) tussen 1 september en 31
december 2010 tenminste 82 exemplaren geringd
of teruggevangen.

Figuur 2. Witkoppige Staartmees geringd nov 2010 door
Bert Winters. Onder de witte kopveren is een donkere
kopstreep aanwezig. Foto Bert Winters.

Figuur 1. Negen Witkop Staartmezen, gevangen op 31
oktober 2010 door VRS Nebularia op Westerschouwen.
Foto Gert van der Gaag

Zo ving Ton Eggenhuizen op 7 november 2010
maar liefst 4 ‘witkoppen’ (“kneiterwitte koppen,
mooie brede witte zomen aan tertials en bleke
onderdelen”) naast 9 ‘gewone’ staartmezen. Ook
Bert Winters ving enkele ‘witkoppige’ staartmezen,
maar over de naamgeving is er bij Bert ook nog
enige twijfel. Hij heeft de vogels gefotografeerd
(figuur 2), zodat later nog definitief uitsluitsel kan

Over de problemen bij het onderscheid tussen
‘gewone’ Staartmezen (Aegithalos caudatus
europaeus en Witkop Staartmezen (Aegithalos
caudatus caudatus) verscheen in 2008 in Dutch
Birding een artikel: ’Identification of White-headed
Long-tailed Bushtit and occurrence in the
Netherlands’. Na een toename van de
waarnemingen van Witkop Staartmezen in 2008 en
de invasie in 2010 is dit artikel een ‘must’ voor
ringers die in de winter regelmatig staartmezen
vangen.
Het
is
te
downloaden
op
www.dutchbirding.nl.
Het artikel bevat veel foto’s van de diverse
ondersoorten. Daarbij valt op dat de typische
vormen wel heel herkenbaar zijn, maar de grens
tussen Witkop, ‘witkoppige’ en ‘gewone’
Staartmees lijkt niet altijd even duidelijk te zijn. Om
de zaken nog verder te compliceren overlapt het
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broedgebied van beide vormen, met name in
Denemarken, Noord-Duitsland en Polen, waardoor
ook tussenvormen optreden. Volgens dit artikel in
Dutch Birding overlappen de vleugelmaten van
‘gewone’ en Witkop Staartmezen ook sterk
(caudatus van 58 mm – 67 mm, europaeus van 56
mm - 67 mm). Helaas is niet duidelijk of deze
maten betrekking hebben op balgen of op levende
vogels. De staartlengte is gemiddeld iets groter bij
caudatus (87 mm – 100 mm dan bij europaeus (80
mm – 99 mm ) maar ook hier is de overlap groot.

okt 2010 zijn geringd in Heteren. De vleugelmaten
van deze vogels zijn verwerkt in Tabel 1. De totale
steekproef is nog erg klein, maar samen leveren
deze vangsten toch een leuk lijstje op van
vleugelmaten.
Zo op het eerste gezicht lijken de Estlandse
‘witkoppen’ inderdaad iets grotere vleugels te
hebben dan onze gewone Staartmezen. Zowel de
door Ton Eggenhuizen geringde witkoppen als de
door Bert Winters geringde ‘witkoppige’
Staartmezen lijken wat hun vleugelmaten betreft
mooi aan te sluiten bij de Estlandse ‘witkoppen’.
Maar zoals gezegd is het aantal metingen nog veel
te klein voor verantwoorde uitspraken. Dat is een
mooie
uitdaging
voor
vangers
van
winterstaartmezen.
Dat daarbij ook nog leuke
verrassingen mogelijk zijn blijkt wel uit de
volgende terugvangst:
Staartmees, Aegithalos caudatus, Moskwa VK 67802

Figuur 3. Witkop Staartmees geringd 31 oktober 2010
door VRS Nebularia op Westerschouwen. Foto Cor
Oskam.

Op Ringersnet leidden de vangsten ook tot een
uitwisseling van vleugelmaten. De vraag daarbij is
of de vleugelmaten van ‘witkoppen’ gelijk zijn aan
die van onze gewone staartmezen, of dat ze
grotere vleugels hebben. Ton Eggenhuizen
constateerde dat de
door hem gevangen
‘witkoppen’ gemiddeld duidelijk groter waren dan
de ‘gewone’ Staartmezen.
Tabel 1. Vleugellengtes van ‘gewone’, ‘witkoppige’ en
Witkop Staartmezen.
Vleugel
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Witkoppen
Witkoppige
Gewone
Estland Ton E. Bert W.
Ton E
VT
2
1
4
5
3
6
10
3
6
23
1
1
4
4
23
1
8
27
1
1
7
20
1
4
2
9
1
2
4
1
2

Naar aanleiding van deze vangst stuurde Trinus
Haitjema de vleugellengtes van 123 Witkop
Staartmezen die in Estland waren gemeten in het
najaar van 2010 en Bert Winters meldde de
vleugelmaten van zijn 9 ‘witkoppige’ staartmezen.
Aan dit lijstje heb ik nog 39 ‘gewone’ staartmezen
toegevoegd die in okt 2008, november 2009 en
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Gevangen en los (A.c.caudatus) door ringer J.W.
Vlottes op 1 november 2010 om 13.00 uur in de
Meintjes bij Apeldoorn (coordinaten lat. 52° 17' 21
(52,2892), lon. 6° 5' 12 (6,0867)
De vogel was 29 dagen eerder, op 4 oktober 2010,
geringd door Bird Ringing Centre Moscow als
Staartmees (A. caudatus) 1e kalenderjaar in
Rybachiy (coordinaten lat: 55° 8' 59 (55,15), lon:
20° 51' 0 (20,85).
Afgelegde afstand 1022 km.
Literatuur
Jansen J.J.F.J & Nap W. 2008. Identification of Whiteheaded Long-tailed Bushtit and occurrence in the
Netherlands. Dutch Birding 30:293-308.

Gijs van Tol, gijsvantol@yahoo.com

Rectificatie
In OHV nr 120 van november 2010 is bij de
oproepen van Henk Lichtenbeld (‘ringonderzoek
Halsbandparkieten’ en ‘meten van tarsusdikte’)
helaas zijn oude e-mail adres vermeld. Onze
excuses hiervoor.
Het juiste e-mail adres van Henk Lichtenbeld is:
h.s.lichtenbeld@tele2.nl
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Terugmeldingen 2011-1

Figuur 1. Poot met ring. Raad de soort!

Henk van der Jeugd

Kievit, Vanellus vanellus, Arnhem 1266070

De hier vermelde terugmeldingen zijn vrijwel altijd
ingezonden door de betreffende ringer of melder,
en soms geselecteerd uit onze databank. Een
fotokopie (of uw attendering via e-mail) van uw
memorabele melding is altijd van harte welkom.
Terugmeldingen van vogels met Nederlandse
ringen en/of vogels gevonden in Nederland die
om de één of andere reden bijzonder zijn.
Kuifaalscholver, Phalacrocorax aristotelis, London G 9111

Op 28 januari 2008 werd door Jaap de Vries een
dode Kuifaalscholver met ringen en kleurringen
gevonden in Den Helder. De vogel bleek als
nestjong geringd te zijn op het Isle of May, voor de
oostkust van Schotland. Het overgrote deel van de
in Nederland gevonden Kuifaalscholvers komt van
het Isle of May. Dit was alweer de 27e!
Kluut, Recurvirostra avosetta, Arnhem 3346902
Op 11 juli 2010 vond Peter Matthijssen op de
Slikken van Flakkee een zwarte vogelpoot met
daaraan een aluminium ring van Vogeltrekstation
(figuur 1). Van de rest van de vogel ontbrak ieder
spoor. De poot was zwart maar Peter had geen
idee van welke soort de poot afkomstig was. Na
melding in GRIEL bleek het om een Kluut te gaan
die op 15 juni 1988 geringd was als nestjong te
Dirksland, hemelsbreed niet verder 15 kilometer
van de vindplaats. Deze Kluut bleek net iets ouder
dan 22 jaar te zijn op het moment van de vondst,
maar was op dat moment natuurlijk al enige tijd
dood. Langer dan een jaar zal de poot toch niet
gelegen hebben en dat maakt deze Kluut nog
steeds ruim 21 jaar oud. De oudste Kluut voor
zover bekend werd 27 jaar oud.

Op 17 oktober 2010 las Jeroen Nagtegaal (what’s
in a name?) deze Kievit af in een landbouwgebied
aan de Maas bij Baarlo/ Maasbree. De vogel was in
exact hetzelfde gebied als nestjong geringd in
2001 door Jan Beurskens. Een leeftijd van ruim 9
jaar en 5 maanden is geen record voor een Kievit
(dat staat op 23 jaar en 7 maanden voor een
Deense Kievit).
Bijzonder is wel dat Jeroen in augustus en oktober
2010 in hetzelfde gebied nóg 6 geringde Kieviten
aflas. Ze zijn allemaal door Jan als pullus geringd
tussen 2002 en 2005; de afstand tussen de ringplek
en de afleesplek varieert van 300 m tot 600 m.
Ringnr
1266070

Datum en ring / vindplaats Leeftijd
13-05-2001 Heuvel, Baarlo
17-10-2010 Roffart, Baarlo
9 jr, 5m, 4 d
1266100
12-05-2002 Maasbree, Baarlo
22-08-2010 Maasbree, Baarlo 8 jr, 9 m,10 d
1344701
12-05-2002 Maasbree, Baarlo
27-08-2010 Heuvel, Baarlo
8 jr, 3 m, 15 d
1344704
12-05-2002 Heuvel, Baarlo
9-10-2010 Heuvel, Baarlo
8 jr, 4 m, 17 d
1344817
22-06-2003 Berkt, Maasbree
22-08-2010 Maasbree, Baarlo 7 jr, 3 m, 11 d
3-10-2010 Heuvel, Baarlo
1344818
22-06-2003 Berkt, Maasbree
22-08-2010 Heuvel, Baarlo
7 jr, 1 m, 31 d
1344781
11-06-2005 Heuvel, Baarlo
22-08-2010 Maasbree, Baarlo 5 jr, 3 m, 22 d
3-10-2010 Maasbree, Baarlo
NB. 1344817 en 818 zijn tegelijkertijd geringd en
vermoedelijk pulli uit hetzelfde nest, evenals 1266100 en
1344701.

Opmerkelijk is het hoge terugmeldingspercentage
voor pulli in hetzelfde gebied. Jan Beurskens
ringde van 2000 t/m 2005 192 Kievit pulli in een
gebied rond Baarlo / Maasbree. De 7 afgelezen
exemplaren
betekenen
een
terugmeldingspercentage van 3,6 %!
Na 2005 ringde Jan in dit gebied ook nog 80 Kievit
pulli; hiervan zijn echter geen aflezingen. Door de
kleine aantallen blijft het speculeren, maar de
vraag rijst toch of de overleving van pulli in de
periode na 2005 niet beduidend slechter is dan in
de periode vóór 2005.
Spotvogel, Hippolais icterina, Arnhem F812860
Paul Voskamp ringde op 19 juni 2003 dit 6 dagen
oude nestjong uit een nest van 4 in het
studiegebied van Boena van Noorden bij de
Groote Peel (gem. Nederweert). Op 19 juni 2010
(exact 7 jaar later!) werd deze vogel als na 1 kj man
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bij een nest op 15 km ten noorden van de ringplek
bij Ysselsteyn (gem. Venray) gecontroleerd.
Navraag bij het VT leerde dat deze terugmelding
de langste periode tussen ringen en terugmelden
betreft (2557 dagen). Het is echter niet de oudst
bekende Spotvogel in Nederland. Die eer komt
F643767 toe. Deze vogel is op 31 mei 1996 door
ringer 095 als na 1 kj man te Swifterbant geringd
en op deze zelfde plek 7 jaar (2553 dagen) later
door ringer 187 gecontroleerd. Op moment van
ringen was deze vogel al minstens 10 maanden
oud en was daardoor minimaal 7 jaar en 10
maanden. Opvallend is de plaatstrouw van deze
vogel. In de top-15 van oudste terugmeldingen
zijn de leeftijden opvallend hoog voor een soort
waarvan relatief weinig terugmeldingen bekend
zijn. Op de 15e plaats treffen we nog altijd een
vogel van ruim 4 jaar aan. Dit is een aanwijzing dat
deze soort een relatief hoge leeftijd bereikt.
Waarschijnlijk noodzakelijk voor een trans-Saharatrekker met maar één broedsel per jaar. Deze
hypothese vraagt om verdere studie. De oudst
bekende Spotvogel betreft een Duitse (Helgoland
ring) vogel van minstens 10 jaar en 10 maanden
(Staav, 2008)!
Ontvangen via Boena van Noorden.
Bosrietzanger, Acrocephalus palustris, Arnhem AG 91011

Een Bosrietzanger die op 27 augustus 2003 door
Bennie van den Brink als eerste kalenderjaar werd
gevangen nabij Dronten werd op 6 juni 2010
teruggevangen als adult door Jeroen Bredenbeek
op CES site 20 in de Veldiger Buitenlanden nabij
Zwartsluis. Dat was 6 jaar en ruim 9 maanden later,
maar als we aannemen dat de vogel ergens in juni
2003 werd geboren was hij op een paar dagen na
7 jaar oud. Dat is een zeer respectabele leeftijd
voor deze soort. Staav vermeld dat de oudste ter
wereld een vogel betrof die negen jaar en 1 maand
moet zijn geworden in Zweden.
Huismus, Passer domesticus, Arnhem V 434023
Huismussen
worden
over
het
algemeen
beschouwd als standvogels. Dat Huismussen
echter helemaal niet zo honkvast zijn en er flink op
los kunnen zwerven weten we intussen dankzij een
aantal RAS projecten aan deze leuke soort in het
Groningse
Leek.
Gekleurringde,
volwassen
huismussen blijken het hele dorp rond te vliegen
en zijn tot op 15 kilometer van de ringplaats
gezien. Een Huismus man die op 23 januari 2010
door Kees Breek werd geringd als adult (na 1 kj)
werd op 8 augustus van hetzelfde jaar
teruggevangen
te
Hommerts,
Friesland.
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Hemelsbreed is dat 52 kilometer van de ringplaats.
Het is waarschijnlijk dat deze vogel tijdens de
ringvangst in januari in zijn eerste winter was
(Huismussen zijn al heel vroeg in hun leven niet
meer op leeftijd te brengen) en dus een jonge
vogel betreft die op zoek was naar een geschikte
broedplek. Het geeft wel aan dat deze vogels
aardig reislustig zijn, en dat we dus voorzichtig
moeten zijn met het kleurringen van Huismussen
buiten het broedseizoen zoals nu in het kader van
ring-MUS plaatsvindt. Ai!
Huismus, Passer domesticus, Arnhem V 299786
Nog een reislustige Huismus. Deze vogel werd op
29 maart 2006 geringd als adulte (na 1 kj) vrouw te
Kampen, en na ruim vier jaar teruggevangen door
Kees Breek in zijn tuin in Lelystad op 20 november
2010. Afstand 30 kilometer. Het lijkt bewezen:
Huismussen zijn geen stand- maar zwerfvogels!
Henk van der Jeugd - Vogeltrekstation

Mededelingen van het VT
Henk van der Jeugd
GRIEL
De afgelopen maanden is er weer hard gewerkt
aan het verbeteren van de invoerapplicatie GRIEL.
Zo is ondermeer de bulkupload aangepakt en is
een aantal andere problemen verholpen. De
administratie van het herringen van een vogel is
inmiddels opgelost in de testversie, en de velden
‘kleurringen’ (code en omschrijving) en leeftijd en
nauwkeurigheid van leeftijd van nestjongen blijven
nu zichtbaar bij 'opslaan en kopiëren. Daarnaast is
nog een aantal ander foutjes hersteld waardoor
GRIEL beter werkt.
Begin april zal de nieuwe versie van GRIEL online
zijn waarin deze punten zijn aangepast. Wanneer u
inlogt ziet u op de welkom pagina of de nieuwe
versie online is.
100 jaar vogels ringen
In 2011 is het precies 100 jaar geleden dat de
eerste Nederlandse vogelring werd aangelegd.
Vogeltrekstation staat dit jaar uitgebreid stil bij het
100-jarig jubileum. De hoogtepunten in het
jubileumjaar worden gevormd door een tweetal
gebeurtenissen in mei en september 2011.
Op 24 mei 1911 werd de eerste Nederlandse
vogelring aangelegd bij een Spreeuw te Nijkerk
door dhr. Meindert Menno van Esveld. Exact 100
jaar later spelen we dit na! Een historisch spektakel
met
tal
van
gebeurtenissen.
In
nauwe
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samenwerking met de IVN-VWG Nijkerk hebben
we een heuse Spreeuwenstellage gebouwd naast
boerderij Ark in polder Arkemheen nabij Nijkerk
(figuur 1). De stellage is behangen met
Spreeuwenkasten die gratis ter beschikking zijn
gesteld door de firma Vivara. Op 24 mei hopen we
hier een nest spreeuwen te kunnen ringen onder
grote belangstelling van de media!

toe te voegen of te wijzigen, en nieuwsberichten te
plaatsen. We proberen de informatie van de oude
website zoveel mogelijk in de nieuwe site weer te
geven, zij het in aangepaste en soms ingekorte
vorm. Veel informatie is beschikbaar in de vorm
van downloads. U vindt alles handig bij elkaar op
de downloadpagina in de ‘Informatie voor ringers’
sectie. Mist u iets op de website? Meld het ons! De
webwinkel kwam in het vorige nummer van OHV al
aan bod. Inmiddels is deze volop in bedrijf. De
afgelopen maand zijn er niet minder dan 130
bestellingen geplaatst via de webwinkel, de
verwerking ervan loopt, afgezien van wat kleine
haperingen die nu verholpen zijn, naar
tevredenheid. Betaling via IDEAL heeft onze sterke
voorkeur, en heeft voor u als klant het voordeel
dat de artikelen sneller kunnen worden geleverd.
Nieuwe medewerker: Pieter Coehoorn

Figuur 1. Spreeuwenstellage zoals die in het begin van de
vorige eeuw werd gebruikt in de Duitse en Nederlandse
graslanden (links), en de moderne versie in aanbouw in
polder Arkemheen in februari 2010.

Ook zullen er demonstraties worden gegeven van
het ringen van boerenzwaluwen en weidevogels,
zijn er informatiestands en is er een proeverij van
biologische zuivelproducten. U bent allen van
harte welkom op 24 mei in Arkemheen!
Op 9 september 2011 organiseren we het
symposium ‘100 jaar vogels ringen’ in Naturalis te
Leiden voor ringers en genodigden. Het
programma wordt momenteel vormgegeven.
Naast
deze
twee
hoogtepunten
zal
Vogeltrekstation in 2011 uitgebreid in de diverse
media te horen en te zien zijn. Er hebben al
kleinere bijdragen gestaan in onder andere
‘Vogels’ en ‘Grasduinen’, binnenkort verschijnen
grotere artikelen in wederom ‘Vogels’, dagblad
‘Trouw’ en andere bladen en kranten. In 2011
zullen we zelfs een speciale 100 jaar vogels ringen
postzegel uitgeven! Het ontwerp wordt op dit
moment gemaakt. De postzegel zal op 24 mei
worden gepresenteerd.
Nieuwe website van het Vogeltrekstation
De nieuwe website van Vogeltrekstation is sinds
begin februari in bedrijf. De website is modern
vormgegeven en we hopen dat we daarmee een
frisser gezicht naar buiten hebben gecreëerd. De
eerste reacties op de website zijn positief. Kijk snel
op www.vogeltrekstation.nl. De nieuwe website
maakt het voor ons gemakkelijker om snel inhoud

Sinds 1 februari 2011 heeft Vogeltrekstation een
nieuwe medewerker: Pieter Coehoorn. Pieter houdt
zich de komende zes maanden bezig met een
aantal projecten, waaronder het succesvolle en
populaire ring-MUS. Voor al uw vragen over dit
project kunt u bij hem terecht. Pieter levert ook
een heel belangrijke bijdrage aan de inhoud van
de website en zal verder nog werken aan een
aantal onderzoeksprojecten. Pieter is 28 jaar oud,
woont
in
Wageningen
en
studeerde
diermanagement aan van Hall-Larenstein en
daarna bos- en natuurbeheer aan de WUR.
Ring-MUS
Ring-MUS is een monitoring programma speciaal
gericht op het verkrijgen van demografische
gegevens van vogels uit het stedelijk milieu.
Binnen het project worden gegevens verzameld
over reproductie, overleving en conditie van vogels
van het stedelijk milieu middels het vangen en
ringen van vogels. Daarnaast biedt ring-MUS
uitstekende mogelijkheden om nieuwe ringers op
te leiden. Ring-MUS is mede mogelijk gemaakt
dankzij financiële steun van Vogelbescherming
Nederland.
Anders dan de naam doet vermoeden richt het
project zich op alle soorten die we in het stedelijk
milieu tegenkomen, en dus niet alleen op
Huismussen of Ringmussen! Ring-MUS sluit aan bij
het Meetnet Urbane Soorten (MUS) van SOVON,
en is daarvan de variant voor ringers. Vandaar de
naam ring-MUS. Interesse? Lees meer op
www.vogeltrekstation.nl/resultaten/ring-mus.
Innmiddels zijn er al meer dan 40 projecten
gestart!
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Certificering, een voortgaand proces
Binnen het certificeringssysteem moet elke ringer minimaal één maal per drie jaar een bijeenkomst bijwonen. De agenda
(www.vogeltrekstation.nl/informatie-voor-ringers/agenda-certificeringsbijeenkomsten) van dergelijke bijeenkomsten staat
op onze website, evenals de volledige tekst van het certificeringssysteem. Aanmelden kan via het webformulier of direct
vanuit de agenda op de frontpage van de website. Op de website kunt u met behulp van uw ringersnummer ook nazien
wanneer u voor het laatst een bijeenkomst hebt bijgewoond. Op alle ringvergunningen die zijn afgegeven ná 15 april 2009
wordt bovendien de datum vermeld waarop uw certificeringsstatus afloopt. Zorg dat u tijdig een nieuwe bijeenkomst heeft
gevolgd! Als u op 1 maart in de voorgaande drie jaren geen bijeenkomst succesvol hebt bijgewoond (of een dienstverband
met een beroeps-onderzoeks-instelling is niet aantoonbaar), dan wordt uw ringvergunning niet verlengd.
(Te) weinig geringd?
Beginnend in 2006 gaan we elk jaar uiterlijk op 1 maart het afgelopen jaar evalueren: als het aantal geringde vogels van
een ringer (vrijwel) nihil is dan vraagt het Vogeltrekstation u dat toe te lichten. Als er dan voor ons geen beeld zichtbaar
wordt waarin verbetering gaat optreden dan wordt (dat deel van) de ringvergunning op 1 maart van dat jaar niet verlengd.
(Op Het Vinkentouw nr.104, blz.5)
CES-gegevens op tijd insturen
Het CES-project levert belangrijke informatie op over reproductie en overleving van Nederlandse broedvogels. Om een
vlotte verwerking en snelle rapportage mogelijk te maken verzoeken we u dringend uw ring- en terugmeldgegevens van
het CES-project, inclusief de ingevulde overzichtslijst, uiterlijk op 1 oktober van het zelfde jaar aan het VT te melden, zodat
kort daarna met de controle van de gehele gegevenset kan worden begonnen. Over te laat ingestuurde gegevens kan
geen vergoeding voor de gebuikte ringen worden betaald. CES is ons belangrijkste monitoring project en die gegevens
moeten op tijd binnen zijn, anders verliest het project zijn actualiteit, en daarmee zijn waarde.
Jaarlijks verlengen van uw ringvergunning.
Elke ringvergunning heeft een geldigheidsduur van één jaar (1 maart - 1 maart). Bij het novembernummer van Op het
Vinkentouw zit een formulier waarop u uw handtekening kunt zetten en terugsturen: ‘ja, ik wil volgend jaar weer een
ringvergunning’. Een aantal mensen vergeet dat te doen, of heeft geen formulier ontvangen en merkt ook niet dat zij dan
in februari geen nieuwe vergunning toegestuurd krijgen. U kunt het formulier ook downloaden van onze websiteHebben
wij, om wat voor reden dan ook, uw brief met handtekening voor een nieuwe vergunning niet ontvangen dan kan dat tot 1
juli worden rechtgezet. Na 1 juli bent u automatisch uw ringvergunning kwijt. U kunt opnieuw een aanvraag indienen, die
wordt dan beoordeeld volgens de dan geldende normen.
Bestellen van ringen
Normaal gesproken worden uw bestellingen zo spoedig mogelijk, doorgaans binnen één of twee dagen, afgehandeld en
verstuurd. Het kan echter voorkomen dat door grote drukte, bijvoorbeeld tijdens voor- en najaar, of tijdens de
zomervakantie, de verwerking van bestellingen trager verloopt. We verzoeken u dringend daarmee rekening te houden
voor uw ringactiviteiten en uw bestellingen tijdig te plaatsen. We kunnen niet garanderen dat ‘last-minute’ bestellingen
van ringen tijdens het veldseizoen op tijd kunnen worden afgehandeld.
Klachten over verzoeken opsturen van ringgegevens
Regelmatig krijgen we klachten van de ringers over het feit dat we veel verzoeken om ringgegevens opsturen. Begrijpelijk,
maar er is een logische verklaring. U krijgt zo’n verzoek van ons als er een terugmelding door ons ontvangen is van een
ring die aan u verstrekt is en uw ringgegevens zijn er nog niet. We stellen het dan op prijs als u die ringgegevens z.s.m. aan
ons door geeft, dan krijgt u ook z.s.m. de terugmelding opgestuurd. Heeft u nog geen toegang tot GRIEL en wilt u graag
ringgegevens invoeren, meld het ons en u kunt aan de slag.
Maar het gebeurt ook regelmatig dat iemand een terugmelding doorgeeft waarbij er een fout in het ringnummer is
geslopen. Als de ringgegevens wel aanwezig zijn krijgt de ringer een verkeerde terugmelding (bv. geringd als Tuinfluiter,
teruggemeld als Boerenzwaluw); als die ringgegevens niet aanwezig zijn, dan krijgt de eigenaar van de ringstreng ten
ontechte een verzoek om die ringgegevens op te sturen, terwijl de desbetreffende ring nog niet is gebruikt. Deze navragen
worden veroorzaakt door lees- tik- of schrijffouten van de melder en worden automatisch gegenereerd. Vogeltrekstation
kan hier niets aan doen, maar ontvangt natuurlijk wel graag bericht van u dat de ring nog niet is gebruikt. We weten dan
dat de melding onjuist is en kunnen deze verwijderen.

24 - Op Het Vinkentouw

