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Voorwoord
In het najaar van 2010 werden wij geconfronteerd met een bezoek van de provincie Zeeland op ons
ringstation in Westenschouwen. Door onduidelijkheden over juiste vergunningen en het gebruik van
terrein moesten we een week lang onze vangsten ernstig beperken. Na die week werden alle beperkingen
weer teruggedraaid. Het parket zag op basis van de stukken geen enkele grond om ons een verdere
vangstverplichting op te leggen, maar we kregen wel de opdracht van de Provincie om een vergunning aan
te vragen om te kunnen vangen in een Natura 2000 gebied. Na heel wat huiswerk, gepuzzel in
wetgevingen, en gelukkig ook advies en hulp van derden hebben we een onderbouwd en helder verhaal op
papier gezet en dat vervolgens ingediend.
Op 27 mei 2011 werd de nieuwe vergunning afgegeven door de provincie Zeeland. De vergunning, voor
onbepaalde tijd geldig, is voor het in gebruik hebben van een vogelringstation in een Natura 2000 gebied
op de Kop van Schouwen. Gelijktijdig werd er een nieuwe gebruiksovereenkomst met het Waterschap
Scheldestromen afgesloten. Marcel Schildwacht heeft de contacten onderhouden met medewerkers van
het Waterschap en afspraken kunnen maken over de grootte van het gebied en het gebruik daarvan. Het
terrein is opnieuw ingemeten. De begrenzing ligt nu duidelijk vast en maakt deel uit van de gehele
vergunning.
In 2011 werd er aandacht besteed aan 100 jaar vogels ringen. Er was een manifestatie op 24 mei in
Nijkerk waar aandacht werd besteed aan het feit dat precies een eeuw geleden de eerste vogels in
Nederland werden geringd. In 1911 deed Dr. E.D.van Oort van het Rijks Museum te Leiden namelijk een
oproep om vogels te gaan ringen. Dit alles om meer te weten te komen over vogelbewegingen. Meindert
Menzo van Esveld was toen een van de eerste mensen die daar gehoor aangaf en ringde op 24 mei 1911
maar liefst 15 spreeuwen. Op de dag van de manifestatie speelde Bram Ubbels de rol van ringer Meindert
van Esveld en Leen van Ree de rol van Opa. Het werd een leuke informatieve dag.

Foto 1: Leen van Ree (Opa) met Bram Ubbels (Meindert van Esveld) ringen de
‘eerste’ spreeuw

Daarnaast was er een symposium op 9 september in Naturalis te Leiden. Er waren meerdere nebularianen
op deze dag aanwezig . Ze werden getrakteerd op diverse lezingen over innovatieve onderzoeksmethoden.
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Verder waren er leuke interviews met onder andere drie oude rotten uit het vak, maar ook met jonge
honden die duidelijk hun affiniteit toonden met het ringerswereldje.
Na een testperiode tijdens het CES onderzoek in Gouderak, werd eind juli het nieuwe hijsnet op
Westenschouwen geplaatst. Iedereen was vanaf het begin enthousiast. Het voldoet aan de wensen. Het is
geen al te opzichtig bouwwerk. Het viel visueel nagenoeg weg tegen de achtergrond van het hoge duin. Het
blijkt praktisch en is gemakkelijk te hanteren en nog veel belangrijker, het vangt !
Op de resultaten van het CES onderzoek na, waren de vangsten het afgelopen jaar enigszins mager. In het
voorjaar is er niet gevangen op Westenschouwen. Op Vlieland is de boel verregend en verwaaid. Afgelopen
najaar werden de vangsten in Zeeland te vaak bepaald door matig weer, waaronder de welbekende
‘verkeerde wind’. Dit had zijn terugslag in de vangcijfers. Er waren opvallend weinig grote gele kwikstaarten
en graspiepers. Daarentegen wel goede aantallen goudvinken en roodborsttapuiten. Wederom werd het
geen jaar met invasies. Ondanks dat waren er toch wel een aantal leuke soorten en dwaalgasten. Een
Orpheus spotvogel en bruine boszanger waren beide nieuwe baansoorten. Maar er waren nog meer mooie
soorten zoals een velduil, klapekster, sperwergrasmus.
Een half jaar later dan gepland was het er dan uiteindelijk. HET JUBILEUMBOEK. We schrijven november
2011. Een proces van ruim anderhalf jaar met daarin diverse interviews, een veelvoud aan ideeën, negen
redactie vergaderingen, honderden e-mails, veel energie, tomeloze inzet, stevige discussies, water bij de
wijn, tientallen foto’s erin en vervolgens de helft er toch weer uit, een vijftal concepten, vier offertes en zes
sponsors. De uiteindelijk alles bepalende taalcorrectie door Jeanne en Ton van Ree vond plaats tussen
het Bereneiland en Spitsbergen. We kunnen nu trots zijn op het resultaat. Wout Vuyk heeft het
eindresultaat gelukkig nog in handen gehad, gelezen, beoordeeld en ervan genoten. U kunt verderop in dit
jaarverslag hier nog meer over lezen.
Doordat ons vogelonderzoek op een vrijwillige basis plaatsvindt blijven we deels afhankelijk van
sponsoren. Het doet ons goed te ervaren dat er steeds mensen zijn, al dan niet gekoppeld aan
natuurorganisaties, die dit inzien en ons daarom financieel steunen. Wij waarderen dit zeer. Onze dank
gaat in het bijzonder uit naar Rudi Terlouw van het Zuid-Hollands Landschap, het bestuur van de Natuur en
Vogelwerkgroep ‘de Krimpenerwaard’ en natuurlijk ook diverse medewerkers van SBB Westenschouwen
en op Vlieland. Daarnaast bedanken wij ook onze trouwe donateurs.
Wij hopen dat dit jaarverslag u weer een goed beeld geeft van al onze activiteiten die doorgaans landelijk
geïnitieerd en ondersteund worden door diverse natuurorganisaties zoals Vogelbescherming Zeist, SOVON
broedvogelonderzoek en het Vogeltrekstation Nederland.
Cor Oskam
Voorzitter
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In Memoriam: Wout Vuyk

Afgelopen jaar hebben we afscheid moeten nemen van Wout Vuyk. Wout was de man van het eerste
uur binnen Vrs Nebularia en heeft zelfs de naam bedacht.
Op 13-jarige leeftijd kwam hij op de HBS in contact met Leen van Ree en ze hadden snel in de gaten
de zelfde passie te delen: vogels. Na pionierswerk, kijken en inventariseren volgde al relatief snel het
eerste ringwerk in het naoorlogse Kralingse Bos in Rotterdam. Later kwamen er ringactiviteiten in de
omgeving van Rockanje en op Vlieland. Daarna was hij vanaf de jaren zestig vooral actief op
Westenschouwen.
Hij heeft daar vele duizenden vogels door zijn handen laten gaan. Hij ving er veel. Aansprekende
soorten, zoals een ruigpootbuizerd samen met zijn zoon Aad. Verder grauwe kiekendief en
strandleeuwerik, om er enkele te noemen. Een van de indrukwekkendste ringmomenten voor hem
was het ringen van een steenarend in Schotland.
Hij heeft alle ontwikkelingen binnen onze ringgroep van dichtbij meegemaakt. Wout stond niet graag
op de voorgrond, was enigszins gereserveerd maar in alles oprecht geïnteresseerd en enthousiast.
Tientallen jaren lang was hij op vaste dagen van de week in het najaar actief op de vinkenbaan. Na
het overlijden van zijn vrouw in 2007 en de intensieve behandeling vanwege zijn ziekte, nam hij in
oktober 2008 afscheid als actief ringer op Westenschouwen. Hij verhuisde in 2009 vanuit Rotterdam
naar Dronten om dichter bij zijn zoon Frits en dochter Levina te kunnen zijn. Zoals dat gaat bij een
echte ringer, ging het in zijn nieuwe woonomgeving toch weer snel kriebelen. Wout vond in de
omgeving al weer vlot aansluiting bij ringgroep VRS De Glinte in de Kamperhoek. Met een select
groepje krasse knarren werd er met wekelijkse regelmaat gevangen nabij de trektelpost ‘Ketelbrug’,
wat hem toch weer een nieuwe handsoort opleverde namelijk een grote karekiet.
Vanwege de terugkerende kanker werden de laatste jaren steeds lastiger voor hem. Het ringen ging
niet meer. Via mail bleef hij betrokken bij de activiteiten van VRS Nebularia. Als er ergens een
bijzondere vogel op dook vroeg hij Aad daarover passende literatuur mee te nemen om het een en
ander nog eens terug te zoeken. Wout is na een lang ziekteproces op 29 november in zijn
woonplaats Dronten overleden. Hij werd 82 jaar.
We zullen hem missen.
Jaarverslag 2011
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Jubileumboek vogelringstation Nebularia
een halve eeuw vogelonderzoek

In 2009 vierde Nebularia haar 50 jarig jubileum. Het bereiken van deze mijlpaal was voor een aantal
mensen binnen de stichting een mooie aanleiding om alle ontwikkelingen wat betreft ringactiviteiten van
die laatste halve eeuw te verzamelen en op papier te zetten.
In het boekje worden onder meer de mensen van het eerste uur binnen de stichting geïnterviewd door de
jongste medewerkers. Ze hebben er een mooi verhaal van kunnen maken. Het geeft een prachtig beeld
over de historie van vogelonderzoek in Nederland en natuurlijk specifiek van stichting Nebularia. De
oprichters Leen van Ree en Wout Vuyk hadden hun allereerste ringactiviteiten reeds in 1950 in het
Kralingse Bos, Rotterdam. Als een van eersten in Nederland experimenteerden beide heren met
mistnetten, die in 1956 meegebracht werden uit Schotland. Op Vlieland werd daarmee getracht steltlopers
te vangen. Dat waren avonturen op zich. Stelt u zich voor: even op de fiets vanuit Rotterdam naar Vlieland.
Daarnaast kwam in 1960 de realisatie van een ringstation op de Kop van Schouwen in Zeeland tot stand.
In de Krimpenerwaard vond sinds ca 1970 gevarieerd ringonderzoek plaats. Een ding was duidelijk: Wout
Vuyk, Leen van Ree en zijn jongere broer Ton hadden naast hun passie voor vogels een enorme
gedrevenheid en vooral veel energie om dit alles te realiseren. In het boekje wordt op een verhalende
manier met natuurlijk veel leuke anekdotes en ‘sterke verhalen’ de ontwikkeling duidelijk die het
vogelringstation heeft doorgemaakt en gemaakt heeft tot wat het nu is.

Foto 2: Wout Vuyk † bezig met het invullen
van het logboek In de voormalige bunker
(1962)

Foto 3: Leen van Ree met assistente op de
oude druip (1962).

de vangsten

In het tweede deel van het boekje wordt ingegaan op het resultaat van al het onderzoek naar vogels en
worden gegevens uitgewerkt. We praten over bijna 200.000 vogels die in de afgelopen 50 jaar geringd
werden en toegevoegd aan de Europese databank. Een indrukwekkende reeks. Geringde vogels werden
teruggemeld vanuit bijna alle landen van Europa waaronder uithoeken zoals o.a. IJsland en Rusland. Ook
kwamen terugmeldingen vanuit Algerije, Senegal, Gambia en Zuid-Afrika. De laatste betrof een
boerenzwaluw die geringd werd op een slaapplaats in de uiterwaarden van de Lek. De vogel had 9120
kilometer afgelegd, enkele reis, in drie maanden tijd. Verschillende soorten worden besproken en er zijn
mooie overzichtskaarten te vinden van terugmeldingen. Er worden trends aangegeven in afname of juist
toename van aantallen. Verder wordt ingegaan op meerdere projecten binnen de Krimpenerwaard zoals
die van CES en het onderzoek naar steenuilen. Het laatste doen we in nauwe samenwerking met de natuur
en vogelwerkgroep ‘de Krimpenerwaard’. Deze projecten worden geïnitieerd vanuit Vogelbescherming
Nederland en SOVON vogelonderzoek. Alles onder het toeziend oog van het Vogeltrekstation/NIOO,
Jaarverslag 2011
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Wageningen. Onderzoek naar de leeftijd, overleving en de plaatstrouw van de boerenzwaluwen is daar ook
weer een voorbeeld van. Verder kunt u iets lezen over de cultuurhistorische waarde en oude gebruiken op
een vinkenbaan. Aantalontwikkelingen in de najaarstrek op de Kop van Schouwen komen aan bod.
Natuurlijk kunt u ook iets lezen over bijzondere vangsten. Prachtige vogels zoals mongoolse pieper en
maskergors die beide nieuwe soorten voor Nederland waren. Verder overzichtslijsten van alle gevangen
vogels en veel foto’s.

Foto 4: een overzicht van kepen en vinken.
Zowel terugmeldingen als vangsten van door
andere geringde vogels.

Foto 5: voorkant van het jubileumboekje. Een
groenpootruiter !

Mocht u eventueel belangstelling hebben voor het boekje. Het is te koop, maar beslis snel. Er zijn nog
maar een paar exemplaren over. Het kost 17,50 euro. Dit is exclusief portokosten. U krijgt hiervoor 136
pagina’s in kleur.
Foto 6: de
vinkenbaan
jaren zestig

Foto 7: de
vinkenbaan
50 jaar later
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Krimpenerwaard e.o.
Diverse medewerkers van VRS Nebularia wonen in de Krimpenerwaard. De Krimpenerwaard is een
veenweidegebied van ongeveer 13.500 hectare groot dat is gelegen tussen de rivieren de Hollandsche
IJssel, de Vlist, de Lek en de Nieuwe Maas. In hun woonomgeving hebben de medewerkers veel ringwerk
verzorgd. Net als voorgaande jaren werkten zij weer nauw samen met diverse leden van de Natuur- en
Vogelwerkgroep ‘de Krimpenerwaard’ (NVWK).
In het kader van de nestbescherming van weidevogels, zijn enkele medewerkers al jarenlang actief. Bij het
weidevogelbeheer zijn er 8 grutto’s en 6 kieviten geringd.
Het ringen in de Stolwijkse Boezem bij Gouderak voor het CES-project (Constant Effort Site) is ook weer in
2011 uitgevoerd. De Stolwijkse Boezem is eigendom van stichting Het Zuid-Hollands Landschap en niet
voor publiek toegankelijk. Na de gebruikelijke proefronde begin april, zijn vervolgens alle 12 officiële
rondes afgewerkt.
In het kader van het RAS project (Retrapping Adults for Survival) is ook in 2011 weer een aantal
boerenzwaluwen geringd. Een nieuw project is in het kader van het RAS een kleurringproject voor
huismussen. In Gouderak en in Haastrecht is hier in 2011 een start gemaakt.
In 2011 is voor het eerst deelgenomen aan de Natuurdag in het Loetbos te Lekkerkerk. Deze dag is
georganiseerd door de NVWK en heeft de intentie om op één dag zo veel mogelijk soorten waar te nemen
en het grote publiek daarvan in kennis te stellen. VRS Nebularia is met twee personen aanwezig geweest
om tijdens deze dag het publiek kennis te laten maken met ringonderzoek.
Tot slot zijn er weer in de diverse tuinen rond de woningen van de ringvergunninghouders diverse soorten
tuinvogels en gierzwaluwen geringd.

CES
CES (Constant Effort Site) is een internationaal vogelringonderzoek waarbij in de broedperiode vogels van
een ring worden voorzien. Na verloop van jaren zal bij een CES- project vooral inzicht worden verkregen in
de ontwikkeling van de broedvogelpopulatie en dispersie in het onderzoeksgebied en de omgeving. Ook
het biotoopgebruik door de verschillende vogelsoorten wordt met het CES-project in kaart gebracht. Per
vogel wordt geregistreerd in welk mistnet hij is gevangen. Er wordt gevangen tussen half april en eind
augustus. Er worden tijdens de officiële CES-vangsten geen geluidsopnames gebruikt om vogels aan te
lokken. Voorafgaande aan de start van het officiële CESseizoen hebben we in de Stolwijkse Boezem een
‘proefdag’. Tijdens deze proefdag zetten we alle
mistnetten uit. We controleren en vervangen de
slechte mistnetten voor nieuwe netten en
maken de paden vrij van overhangende takken.
Uiteraard vliegen er ook vogels in de mistnetten
en deze worden dan keurig weggeringd. De
vangsten van de proefdag worden niet als
CESvangst geregistreerd. De proefvangst heeft
plaats gevonden op 8 april.
Voor het officiële CES-onderzoek is er geringd op
de volgende data: 16 en 29 april, 7 en 29 mei,
4, 11 en 26 juni, 2, 9, 16 en 29 juli en tot slot
op 11 augustus.
In 2011 hebben we in de Stolwijkse Boezem
voor het eerst gewerkt met een hijsnet. Het
hijsnet heeft een hoogte van 6 meter. Tussen
Foto 8: Marcel en Morison tijdens de CES
de palen is één mistnet van 10 meter
gespannen. Door middel van katrollen kan het
mistnet worden opgehesen en worden neergehaald. Er werden 21 vogels in het hijsnet gevangen waarvan
8 pimpelmezen.
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Buiten het hijsnet waren er weer dertien mistnetten opgesteld op vaste locaties. De lengte van de
mistnetten en de locaties waar deze staan, blijven nadat ze eenmaal een keer in gebruik zijn genomen,
elke vangronde en elk jaar onveranderd. Er werd in 2011 gebruik gemaakt van 131 meter mistnet. Een
half uur voor zonsopgang worden de netten op vaste locaties opgezet en uitgeschoven. Zes uur na het
openen van de netten worden deze weer dichtgeschoven en opgeruimd.
In 2011 hebben E. Kleijheeg, C.G.A Oskam, M. Pot (ringer in opleiding) en M. Schildwacht aan het CES
deelgenomen.
Resultaten CES
Het seizoen 2011 gaat de boeken in als het beste CESseizoen sinds de start in 2002. In de Stolwijkse
Boezem zijn in 2011 in totaal 599 vogels gevangen (31 tijdens de proefvangst op 8 april). Gedurende de
12 officiële CES-vangdagen werden er 568 vangsten gedaan. Van de 599 vangsten zijn 401 vogels
voorzien van een ring (in 2010: 315 exemplaren). In 2011 hebben we 198 terugvangsten gemeld. Van de
198 terugmeldingen waren er 42 vogels die twee of meerdere keren in het afgelopen seizoen zijn terug
gevangen. Als we de dubbele terugmeldingen (62 extra dubbels) uit ons bestand zouden verwijderen, dan
hebben we 136 individuele vogels terug gevangen. Een merel is recordhouder met zes terugmeldingen in
het afgelopen seizoen. Er werden 5 vogels gevangen met een Belgische ring, 1 rietzanger, 2 kleine
karekieten en 2 zwartkoppen. Er werden in totaal 26 (onder)soorten gevangen.

CES Stolwijkse Boezem
SOORT
Grote bonte specht
Winterkoning
Heggenmus
Roodborst
Gekraagde roodstaart
Oostelijke Zanglijster
Zanglijster
Merel
Grasmus
Zwartkop
Tuinfluiter
Rietzanger
Kleine karekiet
Bosrietzanger
Spotvogel
Fitis
Tjiftjaf
Vuurgoudhaan
Grauwe vliegenvanger
Koolmees
Pimpelmees
Matkop
Staartmees
Vink
Putter
Rietgors
TOTAAL (inclusief proefvangst)
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GERINGD
2011
2
36
15
7
1
1
10
13
1
47
20
20
12
16
14
49
74
1
2
11
9
1
1
17
17
4
401

TERUG
2011
1
17
17
1
0
1
5
20
0
9
7
6
3
5
10
28
52
0
0
5
0
3
0
5
2
1
198

10

VANGST
totaal
3
53
32
8
1
2
15
30
1
59
28
26
20
23
28
77
126
1
3
16
9
4
1
22
21
5
599
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Het boerenzwaluw RAS project
In 2011 is het RAS project Boerenzwaluw voortgezet.
Het onderzoek RAS ( Retrapping Adults for Survival ) richt zich met name op de overleving, plaatstrouw,
leeftijdsopbouw en dispersie van de oudere vogels. Het contact met de veehouders was goed.
De resultaten in 2011 waren aanzienlijk minder dan in 2010 (119 exemplaren). Dit wordt mede
veroorzaakt doordat een grote kolonie in Vlist bijna volledig was verlaten (opgevreten door Steenuilen).
Ook de tweede ronde bij de veehouders in Lekkerkerk is in 2011 niet doorgegaan door de langdurige
afwezigheid van een deelnemer vanwege vakantie. Er werden in totaal 37 zwaluwen gevangen waarvan 28
nieuw geringd en 9 terugmeldingen.

Uilenonderzoek
In 2011 zijn ook diverse steenuilen, bosuilen en kerkuilen van een ring voorzien. Er konden 37 steenuilen
geringd worden, en dat waren 32 nestjongen en 5 volwassen vogels. Van de kerkuil werden 5 vogels
geringd en van de bosuil 3.

Steenuilproject Krimpenerwaard
De totale populatie van de steenuil in de Krimpenerwaard ligt momenteel rond 20 - 22 broedparen.
De steenuilen hadden een redelijk broedseizoen. Jammer genoeg waren er weer teleurstellingen. Een
adult vrouwtje werd in de broedperiode gedood door een kat en er was een nestkasten waar een baksteen
de invliegopening versperde. De kast was in gebruik. Wie verzint zoiets ? Op diverse andere plaatsen zaten
alleen solitaire vogels. Door de reeds versnipperde populatie zijn broedsuccessen op die plaatsen van
essentieel belang voor het voortbestaan van de soort in de regio.

Foto 9: steenuil in een paardenkastanje

Tien broedparen maakten gebruik van nestkasten. Daarvan waren er negen succesvol. Dat was meer dan
in de voorgaande jaren. De gemiddelde legselgrootte was vier eieren en dat is redelijk veel.
Er werden 37 steenuilen geringd. Vijf daarvan waren adulte vrouwtjes die op hun nest aangetroffen
werden. Dat is leuk te constateren en geeft gelijktijdig aan dat er toch nog aardig wat broedparen gemist
worden. Die uilen broeden dan zeer waarschijnlijk in natuurlijk holten, tussen dakbeschotten van
schuurtjes of anderszins. De exacte populatie is dus lastig aan te geven.
Drie andere, geringde vrouwtjes, waren voor de tweede keer op dezelfde locatie weer tot broeden
gekomen.
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De eerste eileg datum viel tussen 16 en 28 april. Bijna alle jongen waren in een goede conditie, een
indicatie voor voldoende voedsel. Gelukkig vlogen de meeste pullen uit, bijna 92 procent.
Eén broedgeval is waarschijnlijk mislukt door een vergiftiging. Het vrouwtje lag dood in de kast, vleugels
enigszins gespreid. Twee pullen van enkele dagen waren ook dood, waarvan er een bij de opening lag.
Twee eieren waren nog niet uit. Verder lag er in de kast volop prooi, waaronder vier muizen. De bewoners
van de boerderij gaven aan dat er in de directe nabijheid die week een maisperceel was bespoten. Dat was
een kleine week voordat we de tweede controle kwamen uitvoeren.
Er werden voor het eind van het jaar nog drie pullen dood teruggemeld. Daar zal het zeker niet bij gebleven
zijn, de percentages liggen gewoon hoger, maar hoop doet leven.
Een bijzondere terugmelding was die van een adult vrouwtje dat na bijna vijf jaar teruggemeld werd uit
Hoog Keppel. Dat is hemelsbreed 99 kilometer. Ze werd broedend aangetroffen in een nestkast, terwijl ze
in de Krimpenerwaard ook gebroed heeft.

Huismusonderzoek
In 2011 zijn Cor Oskam en Marcel Schildwacht gestart met een onderzoek naar het voorkomen van
huismussen in respectievelijk Haastrecht en Gouderak. De huismussen worden gevangen in de tuin van de
ringers en voorzien van een metalen ring en een unieke combinatie van drie kleurringen. Door de
kleurringen is het mogelijk de vogels individueel te herkennen door middel van het aflezen met een
verrekijker of een telescoop. Huismussen zijn slimme vogels en hebben het trucje met de mistnetten al
snel door. Terugvangsten van huismussen zijn relatief laag. Met de kleurringen is de kans op een
terugmelding aanzienlijk groter want ze hoeven niet persé voor een tweede keer gevangen te worden.
In totaal zijn er in 2011 39 huismussen gekleurringd waarvan 5 in Haastrecht en 34 in Gouderak.

Slaapplaatsen Doove gat Haastrecht
Ten zuiden van Haastrecht ligt een relatief smalle strook met vooral rietvegetatie. Het gebied, het Doovegat of ook wel Zijde-gat, is in beheer van het Zuid-Hollands Landschap en is ongeveer 600 meter lang. Het
deed voorheen dienst als boezem die zorgde voor afwatering van het riviertje de Vlist naar de Hollandse
IJssel. Het gebied heeft een goed biotoop voor moeraszangers. Er broeden aansprekende soorten als
bruine kiekendief, waterral en snor. De roerdomp wordt er nog jaarlijks gezien. In de afgelopen 20 jaar
hielden we er met regelmaat broedvogelinventarisaties. ( Oskam C.G.A. en van Straaten R.) Hieruit blijkt
dat het aantal rietzangers iets is afgenomen, maar in de afgelopen jaren de moeraszangers in zijn
algemeenheid wederom redelijk stabiel aanwezig zijn. De snor heeft tot 2002 gebroed ( max. 4
broedparen ) maar was daarna verdwenen. Afgelopen jaar waren ze gelukkig weer broedend aanwezig.
De rietstrook wordt door sommige vogelsoorten gebruikt als slaapplaats. Dit jaar waren er naast een grote
groep ringmussen, die er overigens jaarlijks gebruik van maken, ook gele kwikstaarten. Het aantal gele
kwikstaarten dat van de slaapplaats gebruik maakte kwam uit op ongeveer 40 vogels

Foto 10: ruipatroon gele kwikstaart > 1KJ eind augustus
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Foto 11: jonge rietzanger
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In goed overleg met het Zuid-Hollands Landschap werden er op drie verschillende avonden vangpogingen
ondernomen. Dit alles meer op basis van proefproject omdat het een vrij onbekend terrein voor ons is. De
netten zijn namelijk erg lastig neer te zetten op de enorm nattige ondergrond. In totaal werd er maar 25
meter net opgesteld. Ondanks dat waren de vangsten bemoedigend. De sessies waren kort voor
zonsondergang en duurden nooit langer dan twee uur. Op de twee verschillende slaapplaatsen werden
respectievelijk 22 ringmussen en 6 gele kwikstaarten gevangen.
Ringmussen zijn “slim” en waren na de eerste vangsessie verhuisd naar een andere plek die voor ons niet
meer te bereiken was. Eén ringmus werd er teruggevangen. Vervolgonderzoek in komende jaren kan ons
meer vertellen over de plaatstrouw en de overleving van deze soort.
We hadden in het korte tijdsbestek veel bijvangsten. In de maand augustus, een uitgesproken trekmaand
voor diverse moeraszangers, is deze rietstrook een ware magneet voor vogels en er ligt dus veel potentie.
Vooral als er gevangen zou worden in de vroege ochtenduren. Naast de slaapplaats soorten werden nog
diverse andere moeraszangers gevangen waaronder een
snor.
Maar verder ook een relatief hoog aantal tjiftjafjes en een
grasmus. Deze vogels zijn voorbeelden van doortrekkers die
even in het gebied ‘bijtanken’ om vervolgens hun reis te
vervolgen.
De gele kwikstaarten waren vrij honkvast wat betreft hun
slaapplek. Het relatief lage aantal dat werd gevangen, zes
exemplaren, kan worden verklaard door het opstellen van
een kort mistnet van 7 meter. De slaapplaats werd op 2
september niet meer gebruikt. Het aantal gevangen
ringmussen viel enigszins tegen.
Deze proefvangsten waren al met al de moeite waard om er
Foto 12: Snor: broedvogel van het Doove gat
vervolg op te geven. Dat zal weer in overleg met het ZHL
gebeuren. De aangrenzende polder de Hooge Boezem is
opnieuw ingericht en ook in beheer gekomen van het ZHL. Hierbij zijn grote oppervlakten grasland zo
afgegraven dat er plasdras gebied is ontstaan en tevens enkele waterpartijen zijn aangelegd. Dit vertaalde
zich in een aanwezigheid van vele steltlopers, waaronder witgat, kemphaan, bosruiter en vele
watersnippen. Bijzonder waren waarnemingen van temminck’s en drieteenstrandloper. Tenslotte is een
slaapplaats van o.a. zwarte sterns het melden waard. Dit maakt het gebied nog interessanter.
SOORT
Gele kwikstaart
Snor
Rietzanger
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6
1
4

SOORT

AANTAL

SOORT

AANTAL

18
1
6

Pimpelmees
Ringmus
Rietgors
Totaal

2
22
2
62

Kleine Karekiet
Grasmus
Tjiftjaf
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Resultaten Krimpenerwaard:
In de Krimpenerwaard en directe omgeving werden in 2011 door Vogelringstation Nebularia 954 vogels
geringd. Deze vogels waren verdeeld over 50 (onder)soorten. De grote zilverreiger werd in een vangpijp van
de eendenkooi Bakkerswaal gevangen.
Geringd
SOORT

TOTAAL

SOORT

TOTAAL

Grote Zilverreiger
Sperwer

1
1

Spotvogel
Grasmus

15
2

Torenvalk
Kievit

9
8

Tuinfluiter
Zwartkop

21
63

Grutto
Holenduif

6
1

Tjiftjaf
Fitis

103
54

Turkse Tortel
Kerkuil
Steenuil
Bosuil
Gierzwaluw
Groene Specht
Grote Bonte Specht
Boerenzwaluw
Gele kwikstaart
Winterkoning
Heggenmus
Roodborst
Gekraagde Roodstaart
Merel

3
5
37
3
12
1
4
28
6
44
21
18
1
43

Goudhaan
Vuurgoudhaan
Grauwe Vliegenvanger
Staartmees
Matkop
Pimpelmees
Koolmees
Boomkruiper
Kauw
Spreeuw
Huismus
Ringmus
Vink
Keep

1
1
5
15
1
58
82
6
1
23
59
24
34
1

Zanglijster
Oostelijke Zanglijster

12
2

Groenling
Putter

6
17

Snor
Rietzanger

1
24

Sijs
Rietgors

18
6

Bosrietzanger
Kleine Karekiet

17
30

Totaal

954

Terugmeldingen Krimpenerwaard
We beginnen met een eigen terugmelding:
-

Fitis, geringd op 8-5-2007 tijdens het CES in de Stolwijkse Boezem als man > 1kj,
op 16-4-2011 teruggevangen in de Stolwijkse Boezem.
Nadat hij door ons is geringd, is deze vogel 12x in de Stolwijkse Boezem terug gevangen. Alleen in
2010 niet, waar was hij toen?
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Dan de vogels die door ons in de Krimpenerwaard en omgeving zijn geringd, en elders zijn terug gemeld:
-

Steenuil, geringd op 17-05-2006 te Vlist als vrouw >1kj,
op 30-04-2011 levend aangetroffen in een nestkast te Hoog-Keppel.
Dat is ca. 100 Km ver en voor een steenuil bijna een wereldreis.

-

Visdief, geringd op 15-06-1994 als pull op het Rivium te Capelle a/d IJssel,
op 31-08-2010 werd de ring afgelezen met de telescoop te Lauwersoog,
de vogel is waarschijnlijk ergens in het noorden broedvogel.

-

Visdief, geringd op 21-06-2006 als pull op de golfbaan te Hitland bij Nieuwerkerk a/d IJssel,
op 3-10-2006 vers dood gevonden te Ặrøsund, tussen Odense en Kolding aan de Kleine Belt in
Denemarken.
Deze visdief ging, net zelfstandig, 500 Km naar het noorden om daar de dood te vinden.

-

Boerenzwaluw, geringd op 2-08-2010 te Vlist als nestjong,
op 29-09-2010 teruggevangen bij Turnhout, België.

-

Rietzanger, op 20-07-2008 als 1kj geringd op de CES locatie Stolwijkse Boezem,
dood gevonden op 08-09-2010 in Noord-Frankrijk, net over de Belgische grens, in de richting van
Reims. De richting is weer vrijwel pal zuid.

Nu de vogels die elders geringd zijn en door ons in de Krimpenerwaard of omgeving zijn terug gemeld:
-

Grutto, geringd op 13-07-2006 als pull te Ytri-vik, Upsastrondeif, IJsland,
door ons dood gevonden op 12-04-2011 te Reeuwijk.
Deze grutto droeg behalve de metalen ring ook kleurringen.

-

Boerenzwaluw, geringd op 11-09-2008 als 1kj te Langenberg Wortel, België,
op 11-08-2010 door ons teruggevangen te Lekkerkerk.

-

Rietzanger, geringd op 2-08-2008 als 1kj te Essen, België,
door ons teruggevangen op 16-04-2011 op de CES locatie, Stolwijkse Boezem.

-

Zwartkop, geringd op 12-09-2010 als man 1kj te Sint Amands, België,
op 16-04-2011 door ons teruggevangen op de CES locatie, Stolwijkse Boezem.

-

Zwartkop, geringd op 10-09-2010 als man 1kj te Brecht, België,
op 29-05-2011 door ons teruggevangen op de CES locatie, Stolwijkse Boezem.

Foto 13 + 14: Kleurringen en metalen ring van een grutto afkomstig uit IJsland.
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Westenschouwen
De vinkenbaan is in 1960 opgericht en ligt in de duinen van Schouwen Duivenland, nabij het gehucht
Westenschouwen. De vinkenbaan is gelegen in de overgangszone van naaldbos, naar een zone met
loofhout en duindoorn, vervolgens naar een open duinzone met schrale grazige vegetatie en een kustzone
met helmgras. Al deze biotopen zijn te vinden in een straal van 100 meter rond de vinkenbaan. De
vinkenbaan is gelegen op 125 meter van de zeereep. De afstand vanaf het strand tot aan het opgaande
naaldbos bedraagt 235 meter. De vogels die naar het zuiden trekken, vliegen bij de vinkenbaan dus over
een relatief smalle strook ‘open duinlandschap’.
Op de vinkenbaan wordt gevangen in de struweelzone met hoofdzakelijk duindoorn waar een hijsnet en de
mistnetten zijn opgesteld en een open grazig duinlandschap met vier slagnetten. Het werkgebied waarin
Nebularia zijn vangactiviteiten uitvoert, beslaat een oppervlakte van ongeveer 3.000 m² aaneengesloten
duin en struweel landschap.
De vinkenbaan is zelfvoorzienend. Door middel van zonnepanelen en een kleine windmolen proberen we
voldoende stroom op te wekken om de accu’s vol te houden. Een koelkast en gasfornuis worden met
gasflessen in bedrijf gehouden. Een waterpomp voorziet ons van grondwater voor het dagelijks gebruik.
Een aantal watertanks die regenwater opvangen moeten de vijver van water voorzien in drogere perioden.
Als het in de slaaphut te koud wordt, kunnen we door middel van een kleine houtkachel ons warm houden.

Onderhoud
Het seizoen begint altijd met een onderhoudsdag in het vroege voorjaar. Op 19 februari werd de
traditionele ‘bomendag’ of onderhoudsdag georganiseerd. De medewerkers van Staatsbosbeheer hebben
voor ons weer enkele eiken in het bos gezaagd en naar de vinkenbaan gebracht. Op de vinkenbaan
werden deze ‘nieuwe bomen’ rond de druip ‘geplant’ ter vervanging voor de kaal gewaaide oudere
exemplaren. Er is in 2011 geen gaas rond de vinkenbaan vernieuwd. Dit bleek achteraf niet een goede
keuze te zijn want er zaten in de loop van het seizoen zoveel gaten in het gaas, dat de duinkonijnen zonder
al te veel hinder vrij in en uit konden lopen.

Vangperiode
Er hebben geen vangsten plaats gevonden in het voorjaar.
Vanaf 7 juli is de vinkenbaan voor het najaarseizoen opgebouwd en werden alle mistnetten en slagnetten
geplaatst. Op 15 november werd de laatste vogel van het seizoen gevangen, de netten afgebroken en de
luiken van de vinkershut gesloten voor de naderende winter.

Bezetting
De volgende ringvergunninghouders waren het afgelopen jaar actief op de baan: Hennie van Buren, Gert
van der Gaag, Adri Joosse, Erik Kleijheeg, Roel Meijer, Cor Oskam, Leen van Ree, Ton van Ree, Marcel
Schildwacht en Aad Vuyk. Als assistent ringer waren Harm Blom, Dolf van der Gaag en Bert Kleijn actief.
Tevens hebben we regelmatig een beroep mogen doen op de diensten van Hennie Ravensteijn. Zoals
gebruikelijk zijn er dit seizoen weer diverse bezoekers en donateurs op de vinkenbaan geweest.

Opbouw van de baan
In het najaar zijn we gestart met 139 meter mistnet overdag. Tevens was er een hijsnet aanwezig met een
breedte van 10 meter en met twee mistnetten boven elkaar geknoopt wat het totaal aantal meters mistnet
overdag op 159 meter brengt. In de nachtelijke uren kon er 77 meter extra mistnet worden opgezet. Op de
vinkenbaan werken we tevens met vier slagnetten. Ook is er een inloopkooi geïnstalleerd voor het vangen
van waterrallen.
Op de vinkenbaan wordt met lokvogels en met het afspelen van vogelgeluiden getracht om vogels tijdens
de trek naar de netten te lokken. Als lokvogels zijn gebruikt: boomleeuwerik, boompieper, gele kwikstaart,
keep, vink, putter, groenling, sijs, kneu, Europese kanarie, kleine barmsijs, ringmus, ortolaan, rietgors,
geelgors en spreeuw.
In 2011 zijn we gestart met een mix aan vogelgeluiden. Deze geluidsmixen zijn samengesteld uit een zeer
divers aantal soorten in periodes van twee weken. Niet alleen de algemene soorten zitten in de mix, maar
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ook zeldzaamheden zoals waterrietzanger, cetti’s zanger, sperwergrasmus, draaihals en bruine
boszanger. Er zijn aparte geluidsmixen gemaakt voor gebruik tijdens de nachttrek en voor de trek overdag.
Nachtvangsten
Ook in 2011 hebben we weer diverse avonden en nachten met behulp van de MP3 spelers geprobeerd
rallen en leeuweriken te vangen. Het geluid werd ongeveer twee uur na zonsondergang gestart. Elke avond
werden er speciaal voor dit project mistnetten opgesteld in het open veld nabij de slagnetten (hier is geen
struweel direct naast de netten aanwezig). De nachtvangsten hebben dit seizoen 29 waterrallen, 87
veldleeuweriken, 2 ransuilen en een velduil opgeleverd.

Resultaten Westenschouwen:
“Het is een vreemd jaar” werd er regelmatig uitgesproken op de vinkenbaan. Sommige soorten zijn
onopgemerkt aan ons voorbij gegaan, andere soorten waren in grotere aantallen aanwezig dan normaal.
Ook werden we weer eens tegengewerkt bij onze vogelvangsten. Dit keer niet door milieuambtenaren,
maar door een muis. Deze had een mooi hol gegraven rond het hout van de druip. Op zich niet erg, maar
hij had de in- en uitgang van zijn nest, precies onder het opgevouwen slagnet gemaakt. Om zijn nest
vervolgens te kunnen verlaten, knaagde hij regelmatig zich door het slagnet heen. Dit had tot gevolg dat
we nog al eens een gevangen vogel, door de ‘muizengaten’ zagen ontsnappen. Nadat we na de vangst de
gaten hadden dichtgeknoopt, bleek de volgende dag alles weer keurig door de ‘druipmuis’ te zijn open
geknaagd.
Invasievogels
In 2011 was een mager jaar voor de vinkenbaan. Er waren geen invasies. Kruisbekken hebben we
helemaal niet gezien of gehoord. Zwarte mezen, pimpelmezen of koolmezen werden ook niet in grote
aantallen waargenomen. De grote barmsijzen zijn waarschijnlijk naar Oost Azie op wintersport, want in
Zeeland hebben we ze in ieder geval niet opgemerkt. Alleen de goudvink deed het in 2011 opmerkelijk
goed. Er werden 34 goudvinken gevangen, wat voor onze vinkenbaan opmerkelijk is.
Bijzondere vangsten
Je hebt van die dagen dat je aan het eind van de dag het logboek zit in te vullen en daarna maar snel een
kop koffie of wat sterkers inschenkt. Een matte dag, veel wind en regen en welgeteld 2 vogels (als je geluk
hebt). Er zijn ook dagen bij waarop alles meezit, mooi vangweer, goede trek, laat ontbijten of aan de koffie
is een signaal dat er veel gevangen wordt, en een zeldzame vangst.
Ook in 2011 hebben we weer zeldzame (voor onze
vinkenbaan of landelijk) soorten gevangen. Er werd
op 30 augustus een orpheus spotvogel gevangen,
een nieuwe soort voor VRS Nebularia. Op 1, 2, 3,
16 en 26 september werden er in totaal vijf
draaihalzen gevangen. Ook elders in Nederland
werden er veel gevangen. Op 28 september werd er
een sperwergrasmus gevangen. Op 9 oktober werd
door Leen van Ree en Hennie van Buren een
oostelijke braamsluiper (Sylvia curruca
halimodendri) geringd. Een zeer opmerkelijke
vangst waar helaas geen foto’s van zijn gemaakt .
In de periode 3 tot en met 22 oktober werden er
vier bladkoningen gevangen. Zo zagen we op 13
Foto 15: Bruine boszanger, de eerste voor de vinkenbaan
oktober overdag een velduil vliegen rond de baan.
Er werd afgesproken dat als hij ’s avonds in het projectnet zou hangen, Bert Kleijn (hij woont op 5 minuten
fietsen van de vinkenbaan) tot 22:00 uur gebeld mocht worden….en zo geschiedde. Op 14 oktober werd
weer een nieuwe soort voor VRS Nebularia gevangen, een bruine boszanger. Op dezelfde dag werd ook
nog een klapekster gevangen en geringd. Op 10 november vingen we een beflijster.
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Vangst Bruine boszanger
Op 14 oktober 2011 was Marcel Schildwacht, op de vinkenbaan. Hij kreeg die dag assistentie van
Bert Kleijn en Hennie Ravensteijn. De dag begon voor Marcel al erg vroeg, oftewel hij was vanaf de
vorige avond al de hele avond en nacht aan het werk om veldleeuweriken en waterrallen te vangen
en te ringen. De bijvangst van een ransuil en een velduil gedurende de nacht gaf hem extra moed
en kracht om de hele nacht door te gaan.
Om 07:30 arriveerde Bert Kleijn en hielp Marcel de eerste zangvogels uit de netten te plukken, de
nachtprojectnetten op te ruimen en de vinkenbaan op te bouwen door de stalvogels buiten te
zetten. De zangvogels werden gezamenlijk weggeringd en Bert ging een tweede ronde langs de
mistnetten lopen. Hij kwam terug met een klapekster, een nieuwe handsoort voor Marcel. Hennie
Ravensteijn arriveerde net op dat moment op de vinkenbaan om zijn wekelijkse hulp aan te bieden
en kon de klapekster nog mee bewonderen.
Om 11:30 uur ging Hennie Ravensteijn de mistnetten controleren. Hij kwam met een kist vol vogels
terug en informeerde Marcel over de inhoud. Marcel ringde eerst de roodborsten, de
heggenmussen en zwartkoppen en begon toen met de tjiftjafjes. Bij de derde tjiftjaf was zijn eerste
indruk, “dat is een bleke/ doffe”. Maar toen hij de lichte poten zag ging er een alarmbelletje bij hem
rinkelen. Direct werden er meer kenmerken van de vogel waargenomen die een tjiftjaf of fitis
uitsloten. De vogel die Marcel beet had, klopte niet met de gangbare soorten.
Marcel maakt een opmerking naar Bert en Hennie dat hij iets bijzonders in handen heeft en dat hij
de boeken gaat naslaan.
Na de Lars Svensson te hebben geraadpleegd blijkt Marcel een Bruine boszanger (Phylloscopus
fuscatus) in handen te hebben. Cor Oskam wordt door Marcel gebeld om nog even enkele details
van de vogel te bespreken. Er worden vervolgens een aantal foto’s gemaakt en er wordt een
soortbeschrijving gedicteerd die door Bert wordt genoteerd.
Tot 2009 zijn er 59 gevallen in Nederland door de CDNA beoordeeld en goedgekeurd. In 2010 zijn
er twee waarnemingen in Nederland verricht. In 2011 zijn tot nu toe (half november) maar liefst op
11 verschillende locaties in Nederland waarnemingen verricht (bron Dutch Birding). De vangst van
de Bruine boszanger op de vinkenbaan betreft voor Zeeland de vierde waarneming. Eerdere
waarnemingen in Zeeland zijn verricht op 25 oktober 1990 in Vlissingen , 5 november 1997 in
Veere en op 3 november 1999 ook in Veere (bron CDNA).
Beschrijving:
Eerste indruk:formaat als kleine tjiftjaf. Olijf bruin-groen van kleur op de rug. Lichte flanken en buik.
Lichte strokleurige poten. Duidelijke oogstreep en wenkbrauwstreep.
Kop: wenkbrauwstreep buff wit, voorbij oog. Teugel en oogstreep donker grijs (bijna zwart) tot ver
achter oog. Achter het oog de oogstreep iets verbredend. Kruin egaal olijf bruin- groen van kleur.
Onder de oogstreep een wangvlek die iets donkerder is dan de omliggend gezichtveren.
Keel: Licht crèmekleurige keel met kleine donkere vlekjes (zoals bij 1 kj rietzangers, maar dan veel
onopvallender)
Buik en flanken: Buik buff wit. Flanken iets meer gekleurd en iets naar bruin toe. Richting de kleur
van de onderdekstaartveren. Deze zijn iets geler-bruin van kleur en steken daardoor af ten opzichte
van de overige kleuren in het verenkleed.
Rug: egaal olijf bruin-groen van kleur.
Vleugel: Vleugelmaat 54 mm (gestrekte vleugel). Afstand P1 tot top handpendekveren 10,5 mm.
Afstand top handpen 1 -> 2 = 14,9 mm, Afstand top handpen 2 ->3 = 6,9 mm, Afstand top
handpen 3-> 4 = 1,9 mm, afstand top handpen 4 -> 5 = gelijk, afstand top handpen 5 -> 6 = gelijk.
Handpennen 2 t/m 6 zijn zichtbaar ingesneden. De buitenvlag van handpen 3, 4 en 5 zijn duidelijk
iets licht van kleur van de buitenvlag en laat bij gesloten vleugel een soort spiegeltje zien. Ook de
binnenvlag van handpen 6 heeft een lichte band, maar die is zeer dun en vrijwel niet zichtbaar.
Ondervleugel witachtig, okselveren iets geelbruinig van kleur
Staart: donker olijf bruingroen. Onderstaartveren zijn geelbruinig van kleur.
Snavel: lengte tot bevedering 8,10 mm. Puntige snavel. Bovensnavel donkergrijs, ondersnavel licht
geelachtig gekleurd.
Poten: strokleurig, geelachtig. 1e indruk was een pootkleur van fitis, maar blijkt lichter en geler.
Pootdikte 1,49 mm, loopbeen inclusief enkelgewricht 23,65 mm.
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Geringde vogels vinkenbaan Westenschouwen
In 2011 werden er 3.905 vogels geringd (2010: 4.222), verdeeld over 70 (2010: 76) (onder)soorten.

SOORT
Sperwer

AANTAL
13

Torenvalk

1

Waterral

29

Houtsnip

1

Kleine Mantelmeeuw

SOORT
Roodborsttapuit
Beflijster

AANTAL
24
1

Merel

SOORT
Vuurgoudhaan
Grauwe Vliegenvanger

AANTAL
41
2

194

Staartmees

43

Kramsvogel

4

Zwarte Mees

2

1

Zanglijster

57

Pimpelmees

219

Zilvermeeuw (argenteus)

1

Oostelijke Zanglijster

48

Koolmees

102

Ransuil

2

Westelijke Zanglijster

38

Boomkruiper

11

Velduil

1

Koperwiek

31

Klapekster

1

Draaihals

5

Sprinkhaanzanger

46

Gaai

1

Grote Bonte Specht

2

Bosrietzanger

Ekster

1

Boomleeuwerik

6

Kleine Karekiet

1
81

Spreeuw

19

Veldleeuwerik

87

Spotvogel

2

Ringmus

17

Boompieper

26

Orpheusspotvogel

1

Vink

178

Graspieper

211

Sperwergrasmus

1

Keep

26

Gele kwikstaart
Grote Gele Kwikstaart
Witte Kwikstaart

7
52

Braamsluiper
Oostelijke braamsluiper

21
1

Groenling

7

Putter

4
8

3

Grasmus

74

Sijs

Winterkoning

39

Tuinfluiter

58

Kneu

Heggenmus

215

Zwartkop

707

Kleine Barmsijs

Roodborst

450

Bladkoning

4

Goudvink

34

Nachtegaal

28

Bruine Boszanger

1

Geelgors

5

Tjiftjaf

320

Rietgors

1

Fitis

145

Totaal

Goudhaan

93

Zwarte Roodstaart
Gekraagde Roodstaart
Paapje

2
18
3

23
4

3.905

Terugmeldingen Westenschouwen
Eerst de door ons geringde vogels op de vinkenbaan, die elders zijn teruggemeld:
-

Houtsnip, geringd op 17-11-2010 als >1kj,
op 11-01-2011 geschoten te Hampshire, bij Southampton, Engeland.
Aangezien bij deze houtsnip de verkeerde geografische coördinaten waren vermeld, leek het alsof
de vogel de Atlantische Oceaan was overgestoken (ca.7.000Km) en ergens in Tennessee in de
V.S. was geschoten. Nader onderzoek, onder meer contact met de schutter, leerde dat de vogel
toch echt in Zuid-Engeland de dood had gevonden (en met de mededeling dat de snip lekker had
gesmaakt!). Wel zo aannemelijk!

-

Keep, geringd op 13-11-2008, als 1 kj vrouw,
Op 26-6-2011 bij Venlo met telescoop afgelezen en terug gemeld als volgroeide vink man.
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Hier heeft hoogstwaarschijnlijk een afleesfout plaats gevonden. Was het (gezien de tijd van het
jaar) een vink die in Venlo is gaan broeden of was het een vogel uit een hele andere ringserie?
We zullen het waarschijnlijk nooit te weten komen.
-

Groenling, geringd op 09-10-2008 als vrouw 1kj,
op 31-01-2009 teruggevangen door een ringer te Poperinge, België.

-

Groenling, geringd op 11-08-2010 als man 1kj,
op 08-10-2010 teruggevangen door een ringer te Jonkhove, België.
Beide groenlingen gemeld ca. 100 Km van de ringplaats.

-

Pimpelmees, geringd op 05-10-2010 als 1kj,
op 1-11-2010 teruggevangen door een ringer te Tielt, West-Vlaanderen, België, ca. 100 Km van
de ringplaats.

-

Pimpelmees, geringd op 04-10-2010 als 1kj,
op 15-11-2010 teruggevangen door een ringer te Turnhout, België, weer ca. 100 Km van de
ringplaats.

-

Pimpelmees, geringd op 07-10-2010 als vrouw 1kj,
gevonden op 18-03-2011 te Sandwich Bay, Kent, Engeland.
Die was de Noordzee overgestoken, misschien bij Calais.

-

Heggenmus, geringd op 16-10-2006 als 1 kj,
Op 7 oktober 2007 gemeld Zuydcoote, Nord-Pas-de-Calais in Frankrijk.
Dat is net over de Belgische grens bij Duinkerken op 108 km van de ringplek.

-

Heggenmus, geringd op 19-09-2009 als 1 kj,
Op 13 oktober 2010 gemeld op 228 km bij Le Crotoy, Picardy, in Frankrijk.
Ook dit is langs de Franse kust, maar dan nog een stukje zuidelijker.

-

Kneu, geringd op 5-09-2010 als man 1kj,
op 27-03-2011 teruggevangen door een ringer te Middelkerke, België. Dit is 80 Km van de
ringplaats.

-

Vink, geringd op 30-10-2010 als man >1kj,
op 15-01-2011 dood in Londen, Engeland, 285 Km van de ringplaats.

-

Kruisbek, geringd op 02-08-2008 als vrouw >1kj,
op 18-01-2009 teruggevangen door een ringer te Biguezal (in de buurt van Pamplona), Navarra,
Spanje. Dat is 1.067 Km van de ringplaats. (Heeft er weer iemand z’n bureau opgeruimd?) Dit is
trouwens de 1e terugmelding ooit uit Spanje van een kruisbek met een Nederlandse ring!

De door ons op de vinkenbaan teruggevangen vogels, die elders werden geringd:
-

Waterral, geringd op 19-09-2009 als vrouw >1kj te Zele, België,
op 29-09-2010 door ons teruggevangen.

-

Kleine karekiet, geringd op 14-08-2010 als 1kj te Oorderen, België,
op 15-08-2010 door ons teruggevangen.

-

Zwartkop, geringd op 12-09-2011 als man 1kj te Waremme, België,
op 16-09-2011 door ons teruggevangen. Dat is 154 Km in 4 dagen.

-

Pimpelmees, geringd op 27-10-2011 als 1kj te Terwolde,
op 15-11-2011 door ons teruggevangen.
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Overige waarnemingen Westenschouwen 2011
Buiten het vangen en ringen van vogels, proberen we ook een inschatting te maken van de zichtbare
vogeltrek. Op sommige dagen is de vangst minimaal maar de waarneembare trek enorm en hebben we
ook alle tijd om van de zichtbare vogeltrek te genieten. Op andere dagen neemt de vangst zoveel tijd in
beslag, dat er van de al dan niet aanwezige zichtbare trek, vrijwel niets wordt waargenomen. Tevens
noteren we bijzondere waarnemingen in het logboek. Onderstaand overzicht toont een selectie uit ons
logboek.
Augustus:
Uit het logboek werd alleen de waarneming van 25 augustus gehaald. Er vlogen een visarend, 8
wespendieven, 15 boompiepers en 10 gele kwikstaarten over. Ook was er regelmatig een tapuit
aanwezig rond de vinkenbaan.
September:
De graspieper trekt normaal in hoge aantallen in september door. Van een zichtbare trek hebben we in
september weinig gemerkt. De hoogste aantallen deze maand lagen lager dan 500 exemplaren per dag.
Op 2 september vlogen een grauwe kiekendief en een wespendief over. De eerste twee grote gele
kwikstaarten vlogen over. Tevens werden er 35 gele kwikstaarten genoteerd. Er waren maar liefst 8
tapuiten rond de vinkenbaan aanwezig. Op 10 september vloog er een ijsvogel door het duingebied. Op
15 september vlogen er 20 putters en 22 blauwe reigers over. Op 19 september werden de eerste (4)
boomleeuweriken waargenomen. Op 23 september vlogen 20 boomleeuweriken over. Het bleek een
mooie dag te zijn met veel zichtbare trek. Zo worden er 15 eksters, 45 kauwen, 6 grote bonte spechten
en nog een boomvalk waargenomen. Op 26 september vloog er een smelleken en de eerste groepjes
vinken voorbij. 29 september ging de boeken in als een mooie roofvogeldag. Er werden 2 bruine
kiekendieven, 1 grauwe kiekendief, 1 havik, 60 sperwers, 35 buizerds, 1 ruigpootbuizerd, 10
torenvalken, 1 roodpootvalk, 2 smellekens en 5 boomvalken waargenomen. Ook werden er nog 2 grote
zilverreigers en de eerste 15 sijzen waargenomen. Op 30 september vloog er nog een boomvalk, 12
sperwers en 5 buizerds over. Ook werden de laatste 10 boompiepers van het seizoen geteld.
Oktober:
Op 1 oktober begon de ochtend weer met een mooie roofvogeltrek. Er werden 1 havik, 45 sperwers, 20
buizerds, 6 smellekens, 1 boomvalk en een slechtvalk gezien. De eerste 50 koperwieken werden
waargenomen. Ook werden er nog groepjes kneuen waargenomen. Er werden er ongeveer 50 geteld. Van
de vink/keep vlogen er ongeveer 2.500 over de vinkenbaan. Op 2 oktober weer groepjes kneuen met
een totaal van 50 stuks. Op 3 oktober vlogen er ruim 60 kneuen, 1.500 vinken en 150 sijzen over.
Op 20 oktober werd er een beflijster gezien. Op zich al knap als je deze tussen de minimaal 100 merels.
6.000 kramsvogels, 1.500 zanglijsters en 1.000 koperwieken weet uit te halen. Op 21 oktober zat er een
klapekster op het duin. Tevens vlogen er weer enkele duizenden kramsvogels en koperwieken over.
Er werden ruim 2.000 vinken en 750 kepen genoteerd. Ook zijn er enkele 100 sijsjes en ongeveer 75
kneuen waargenomen.
Op 27 oktober was het een mooie trekdag met
minimaal 5.000 vinken en 500 kepen. Tevens
vlogen er nog minimaal 1.000 vinkachtigen
over die niet op soort waren gedetermineerd.
Ook zo’n 2.000 pimpelmezen en 2.500
spreeuwen waren op weg naar het zuiden. Een
groep van 15.000 spreeuwen vloog op 29
oktober in één grote sliert over de vinkenbaan.

Foto 16: Orpheus spotvogel, de eerste voor
de vinkenbaan
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Vlieland
De waterstand in de polder moet nog steeds via de wat nauwe afvoerbuis geregeld worden omdat de
sluis die al sinds jaar en dag de waterstand van de 1e Kroonspolder regelt, nog steeds niet is
gerepareerd. Door de smalle aan- en afvoerbuis duurde het allemaal erg lang voordat een redelijk peil
bereikt werd na overvloedige regen. Als je hier rekening mee hield, kon er toch goed met de inloopkooien
gewerkt worden.

Bezetting
Van 30 juli tot en met 12 augustus was Leen van Ree actief op het eiland. Leen werd van 30 juli tot en
met 6 augustus geassisteerd door Hennie en Peter. Van 16 tot en met 23 augustus heeft Ton van Ree
op Vlieland gevangen.

Weer
Aanvankelijk was het redelijk weer, overwegend droog met niet te veel wind. Op 7 augustus volgden
onweersbuien bij een te harde WNW wind. De dagen er na t/m 12 augustus waren wisselvallig met veel
regen. Ook de dagen na 15 augustus waren sterk wisselend, de ene dag redelijk, de volgende was het
weer mis met regen en wind. Dientengevolge bleef nachttrek van zangertjes van betekenis uit. Ook
steltlopers hielden het voor gezien. Alleen in de nacht van 22 op 23 augustus kwam er een trekgolfje
binnen. Dat blijkt ook uit de vangstcijfers.

De trek
Er waren opvallend weinig kleine steltlopertjes, enkele oeverlopers in het begin van de periode, later
vrijwel niet meer. Geen bosruiters en geen witgatjes. Ook geen grotere steltlopers in de polder zoals
andere jaren, zoals tureluurs, groenpootruiters, watersnippen en kemphanen.
Op 21 augustus kwam er nog een late gierzwaluw langs.
De dagelijkse golfjes graspiepers in de ochtenduren, zoals in andere jaren, bleven deze keer uit. Alleen
na de bovengenoemde treknacht van 22 op 23 augustus waren er ineens opvallende aantallen fitissen,
zelfs in het riet. Ook wat bonte vliegenvangers en tapuiten. Maar toen werd het tijd om op te ruimen.
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Resultaten Vlieland
Er werden 226 vogels geringd, verdeeld over 23 soorten.
VLIELAND

2011

juli
augustus
SOORT
30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 `18 19 20 21 22 23
wintertaling
1
witgatje
1
oeverloper
2
3
1 1
boerenzwaluw
4
graspieper
1
gele kwikstaart
1
witte kwikstaart
1 1
1
2 1 1
1 1 1
winterkoning
1 1
1
nachtegaal
1
blauwborst
3 7
3
1
1 1
1
1
paapje
1
sprinkhaanzanger
1
1
waterrietzanger
1
rietzanger
1 13 5 2 5 5 6 3 1 2
4 2
5 1 6
2 2
bosrietzanger
1 1 2
1
kleine karekiet
2 12 7 3 7 3
2 1 1
3 1 1
1 1
braamsluiper
2 1
1
grasmus
1
tuinfluiter
1
fitis
1
2
2 1 1 2 1
1
14
bonte vliegenvanger
1
1
baardman
2 11 8
rietgors
3
1 1
1
dagtotaal
7 47 32 9 18 13 8 10 6 5 3 5 1 5 2 0 0 0 14 6 10 2 0 3 20

soort
totaal
1
1
7
4
1
1
10
3
1
18
1
2
1
65
5
45
4
1
1
25
2
21
6
226

Terugmeldingen Vlieland
In 2011 ontvingen we 4 terugmeldingen van op Vlieland geringde vogels :
-

Een rietzanger, geringd in de 1e Kroonspolder op 19-08-2008 als 1kj,
teruggevangen door een collega-ringer op 25-04-2011 bij gemaal Leemans in de Wieringermeer.
Is deze nu broedvogel van de Wieringermeer of nog op doortrek naar het broedgebied, waar dit
ook mag zijn, maar het kan op 25 april niet al te ver meer weg zijn.

-

Een witgatje, geringd in de 1e Kroonspolder op 02-08-2011 als 1kj,
op 27-06-2011 werd de ring afgelezen met de telescoop te Sererø op Sjaelland, Denemarken.
Al op terugtrek? Of betreft het gewoon een Deense broedvogel? Ze broeden n.l. op Sjaelland, al
is het in klein aantal.

-

Een watersnip, geringd in de 1e Kroonspolder op 06-08-1986 als 1kj,
op 27-09-1986 geschoten in de Midi-Pyrenees.
Het bijzondere is niet zozeer, dat er een watersnip terug gemeld wordt uit Zuid-Frankrijk, maar dat
het 25 jaar heeft geduurd, eer het bericht ons bereikte. Iemand een la of zo iets opgeruimd?

-

Een rietzanger, geringd op 04-08-2011 als 1kj,
op 22-08-2011 teruggevangen door een ringer te Oorderen in België,
dat ligt ergens tussen Brussel en Antwerpen. Zoals bij bijna alle rietzangers ligt de koers tussen
180 en 190 graden, dus iets westelijker dan pal zuid.
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Bijlage 1: Totaal overzicht geringde vogels VRS Nebularia 2011
Soort
Aantal
Grote Zilverreiger
1
Wintertaling
1
Sperwer
14
Torenvalk
10
Waterral
29
Kievit
8
Houtsnip
1
Grutto
6
Witgat
1
Oeverloper
7
Kleine Mantelmeeuw
1
Zilvermeeuw (argenteus)
1
Holenduif
1
Turkse Tortel
3
Kerkuil
5
Steenuil
37
Bosuil
3
Ransuil
2
Velduil
1
Gierzwaluw
12
Draaihals
5
Groene Specht
1
Grote Bonte Specht
6
Boomleeuwerik
6
Veldleeuwerik
87
Boerenzwaluw
32
Boompieper
26
Graspieper
212
Gele kwikstaart
14
Grote Gele Kwikstaart
52
Witte Kwikstaart
13
Winterkoning
86
Heggenmus
236
Roodborst
468
Nachtegaal
29
Blauwborst
18
Zwarte Roodstaart
2
Gekraagde Roodstaart
19
Paapje
4
Roodborsttapuit
24
Beflijster
1
Merel
237
Kramsvogel
4
Zanglijster
69
Oostelijke Zanglijster
50
Westelijke Zanglijster
38
Koperwiek
31
Jaarverslag 2011

Sprinkhaanzanger
Soort
Snor
Waterrietzanger
Rietzanger
Bosrietzanger
Kleine Karekiet
Spotvogel
Orpheusspotvogel
Sperwergrasmus
Braamsluiper
Oostelijke braamsluiper
Grasmus
Tuinfluiter
Zwartkop
Bladkoning
Bruine Boszanger
Tjiftjaf
Fitis
Goudhaan
Vuurgoudhaan
Grauwe Vliegenvanger
Bonte Vliegenvanger
Baardman
Staartmees
Matkop
Zwarte Mees
Pimpelmees
Koolmees
Boomkruiper
Klapekster
Gaai
Ekster
Kauw
Spreeuw
Huismus
Ringmus
Vink
Keep
Groenling
Putter
Sijs
Kneu
Kleine Barmsijs
Goudvink
Geelgors
Rietgors

Totaal
24

48
Aantal
1
1
89
23
156
17
1
1
25
1
77
80
770
4
1
423
224
94
42
7
2
21
58
1
2
277
184
17
1
1
1
1
42
59
41
212
27
13
21
26
23
4
34
5
13
5.085
VRS Nebularia

Bijlage 2: scholing en uitwisseling
Opleiding:
Ook in 2011 hebben Harm Blom, Dolf van der Gaag, Bert Kleijn en Morisson Pot als ringer in opleiding
meegelopen op de vinkenbaan op Westenschouwen.
Morisson Pot is binnen de projecten van VRS Nebularia ook bij het CES Stolwijkse Boezem, de
slaapplaatsvangsten in het Doovegat, het steenuilenonderzoek en bij het RAS boerenzwaluw aanwezig
geweest.
Morisson Pot is ook op de vinkenbaan Meijendel actief geweest in het CES en RAS bokje en heeft een
RAS kleine plevier en RAS oeverzwaluwproject in Arnhem bezocht.
Certificering:
Hennie van Buren heeft deelgenomen aan de certificering in de Korverskooi op Texel .
Gert van der Gaag was te gast bij Wil Beeren in Budel voor een certificering
Erik Kleijheeg, Cor Oskam en Marcel Schildwacht hebben deelgenomen aan de certificering in
Meijendel. Een zeer leerzame praktijkdag waar vooral het meten van vleugels en vetscores op het
programma stond.
Overige:
Ton van Ree heeft zijn internationale contacten weer eens versterkt door in 2011 een bezoek te
brengen aan Vogelwarte Helgoland.
Bert Kleijn, Ton van Ree en natuurlijk onze ‘Opa’ Leen van Ree waren aanwezig tijdens het ringen van
de ‘eerste spreeuw’ in Nijkerk. Op het symposium in Leiden waren Gert van der Gaag, Erik Kleyheeg
en Cor Oskam.
Tijdens de jaarlijkse ringersdag in Arnhem waren zeven van onze medewerkers aanwezig.
Tot slot kunnen we melden dat we diverse belangstellenden hebben mogen verwelkomen en uitleg
mogen geven over onze activiteiten op de vinkenbaan te Westenschouwen.

Foto 17 + 18:
Cor, Erik en Marcel waren aanwezig
tijdens de certificering op Meijendel.
.

Leuk detail: er werd op deze dag door
VRS Meijendel een tjiftjaf gevangen
die in het voorjaar door ons in de
Stolwijkse Boezem was geringd.
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Bijlage 3: speciale dank aan:
In 2011 zijn we weer aan een aantal organisaties en instellingen speciale dank verschuldigd. Zonder
hun medewerking hadden wij veel van ons werk niet kunnen verrichten.
 Stichting Het Zuidhollands Landschap regio Veenweide voor het mogen betreden van hun
terreinen in de Krimpenerwaard en hun medewerking en financiële bijdrage voor het CESproject in de Stolwijkse Boezem.
 De vele particuliere eigenaren en veehouders in de Krimpenerwaard voor toestemming om op
hun terrein vogels te ringen.
 Staatsbosbeheer Westenschouwen: zoals gebruikelijk konden we weer rekenen op de hulp
van de medewerkers van Staatsbosbeheer Westenschouwen. Diverse bomen werden geleverd
om langs de druip te plaatsen, maar ook de toestemming om met onze auto's op plaatsen te
komen waar dat normaal niet is toegestaan, wordt natuurlijk erg gewaardeerd.
 Waterschap de Scheldestromen te Middelburg, voor het in bedrijf mogen houden van een
vinkenbaan in de duinen van Westenschouwen.
 Staatsbosbeheer Vlieland voor hun medewerking bij onze ringactiviteiten op Vlieland.
 De Natuur- en Vogelwerkgroep ‘De Krimpenerwaard’ voor een financiële bijdrage aan onze
activiteiten in hun werkgebied en diverse leden voor hun medewerking bij het ringen onder
meer van steenuilen.
 Rabo bank Oosterschelde voor hun financiële bijdrage.
 De diverse particuliere donateurs en vrijwilligers die dank zij hun donatie of inzet ons werk
hebben gesteund.

Bijlage 4: publicaties en voorlichting
In 2011 zijn op verschillende manieren onze resultaten en werkzaamheden onder de aandacht
gebracht .
 Natuurlijk beginnen we met ons Jubileumboekje dat we na twee jaar voorbereiding in
november 2011 hebben mogen uitgeven.
 Jaarverslag Stichting Vogelringstation Nebularia 2010: februari 2011. Een overzicht van
activiteiten en resultaten over het jaar 2010.
 ‘De Waardvogel’, verenigingsblad van de Natuur- en Vogelwerkgroep ‘de Krimpenerwaard’
(750 leden): april 2011. Een verslag over onze activiteiten in de Krimpenerwaard in 2010.
 Kontakt, weekblad Lek en IJssel, april 2011, een artikel over de steenuilenpopulatie in de
Krimpenerwaard.
 De Waardvogel’, verenigingsblad van de Natuur- en Vogelwerkgroep ‘de Krimpenerwaard’
(750 leden): december 2011. Een aankondiging van ons jubileumboekje.
 ‘Sterna’, mei 2011, een gezamenlijk verenigingsblad van de Vereniging voor behoud en
bescherming Goeree Overflakkee en Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland. Een verslag
van activiteiten over 2010 op vinkenbaan Westenschouwen.
 Postiljon, regionaal weekblad in de Krimpenerwaard, november 2011, een artikel over
vogelonderzoek door VRS Nebularia, inclusief kaartmateriaal.
 Postiljon, regionaal weekblad in de Krimpenerwaard, november 2011, een artikel over ons
jubileumboekje met foto van Cor, Ton en Leen bij de presentatie.
 Website: in 2011 hebben vele bezoekers onze website bezocht.
 Website www.trektellen.nl: hier werden gedurende het vangseizoen de resultaten
weergegeven van de activiteiten op de vinkenbaan Westenschouwen.
 Op 25 juni hebben Marcel Schildwacht en Cor Oskam deelgenomen aan de Natuurdag,
georganiseerd door de Natuur- en Vogelwerkgroep ‘de Krimpenerwaard’. Met twee mistnetten
en een tafel vol documentatie werden bezoekers verteld waarom het ringen van vogels zo
noodzakelijk is. Ook dit onderdeel is met foto in het weekblad Postiljon verschenen.
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Bijlage 5: Top 20 aller tijden
Een lijst met de 20 meest gevangen vogelsoorten vanaf 1959 ziet er als volgt uit:
1. vink
2. graspieper
3. spreeuw
4. fitis
5. roodborst
6. boerenzwaluw
7. goudhaan
8. zwartkop
9. pimpelmees
10. keep
11. merel
12. koolmees
13. tjiftjaf
14. heggenmus
15. koperwiek
16. ringmus
17. sijs
18. kneu
19. visdief
20. groenling

20.382
16.793
11.664
11.254
9.423
9.021
8.496
7.881
7.301
5.615
5.590
5.390
5.378
5.343
4.035
4.017
4.014
3.616
3.513
3.504

(de afstand tussen vink en graspieper blijft exact gelijk)
(blijft nog wel even op de 2e plaats staan)
(nog een jaartje of twee en zakt dan naar de 4e plaats?)
(nog één of twee jaar en dan de 3e plaats?)
(nog een jaar en dan de 10.000 grens voorbij?)
(zakt naar 6 e plaats)
(pas op de plaats door zeer mager 2011)
(liep in 2011 aardig in op de goudhaan)
(het gat tussen nrs 9 en 10 is alleen maar groter geworden)
(kan volgend seizoen zomaar 4 plaatsen gezakt zijn)
(kan de merel de koolmees voorblijven?)
(voelt de hete adem van de tjiftjaf)
(komt rap omhoog, op weg naar de top-tien?)
(is gepasseerd door de tjiftjaf)
(in de race met de ringmus en sijs om de 15e plaats)
(dankzij de afwezigheid van de sijs, weer een plaats terug gewonnen)
(volgend seizoen veel sijzen? Dan schuift de sijs misschien wel op)
(is meer in strijd met de groenling dan met de visdief)
(allemaal pullen! Zakt volgend jaar misschien wel uit de lijst)
(voorlopig niet bedreigd door de kleine karekiet =21e)

Bijlage 6: Wist u dat……..

200.000!
Op maandag 14 november 2011 om ca. 16.00 uur werd op de vinkenbaan te
Westenschouwen door Cor Oskam de 200.000 ste vogel van Nebularia geringd.
Het was een Zwartkop vrouw 1kj, met een vleugel van 77 mm, een tarsus van 2,1
mm, vetgraad 4 en gewicht 23,8 gram.
Het heugelijke feit is helaas niet fotografisch vastgelegd.
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Bijlage 6: kaartjes 1 t/m 6, terugmeldingen
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Bijlage 7: foto’s 19 t/m 26

velduil

klapekster

Kleine plevier

Kleine barmsijs

Staart draaihals

beflijster

sperwergrasmus

bladkoning
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