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Inleiding  
 

Het vangjaar 2011 stond in het teken van “laantje”. Eind 2010 was dit deelgebied van de 

verbindingszone tussen Lepelaarplassen en Oostvaardersplassen al verkend en de eerste 

vangstpogingen waren veelbelovend. “Laantje” bestaat eigenlijk uit twee delen. De eigenlijke 

laan is een dijkje met aan weerzijden een begroeiing van els, es, sleedoorn en meidoorn. Met 

name vinken en lijsters gebruiken deze laan als trekroute. Daarbij ligt een bosje met els en es. 

Hier foerageren vooral vinken en mezen. In dit bosje is in de winter gevoerd om op die 

manier vogels aan het gebiedje te binden. Voor het eerst hebben we nu dus ook in de 

wintermaanden gevangen, hetgeen te merken is in de aantallen vinkachtigen en mezen.  

Demografisch is er genoeg te vertellen over 2010. Het meest in het oog springt de terugval bij 

veel rietzangvogels en de toename bij struweelvogels. Het is aanlokkelijk om dat één op één 

aan elkaar te koppelen, bijvoorbeeld doordat er door droogte en lokale verruiging geschikter 

biotoop voor struikvogels ten koste van rietvogels is gekomen. Dit ligt echter minder voor de 

hand. Struikvogels als Zwartkop en Tuinfluiter deden het namelijk ook buiten ons vanggebied 

erg goed, en de aankomst van rietzangvogels was ook prima. Voor veel rietzangvogels als 

Kleine karekiet en Rietzanger waren de vangsten tot in juni zelfs zeer goed. Vervolgens 

kregen de vogels eind juni slecht weer over zich heen met veel stortregens. Die 

weersomstandigheden hebben het tweede broedsel vermoedelijk zowel letterlijk als figuurlijk 

in het water doen vallen. Nesten van struweelzangvogels zijn veel minder kwetsbaar dan 

nestjes die in rietstengels zijn opgehangen. De goede aankomst van Zwartkop en Tuinfluiter 

kreeg ook een gevolg in een goede reproductieve output, waar die bij veel rietvogels dus 

vermoedelijk achterbleef.   

 

Dit jaar werd nog een ander record gebroken. Op 13 augustus werden maar 34 liefst 

verschillende soorten gevangen. Het gebeurt maar zelden dat op een ringplek meer dan 30 

soorten op een dag worden verschalkt. Goede soorten die dag waren witgat, oeverloper, 

waterrietzanger en spotvogel. Met 305 vangsten een memorabele dag. 

 

Enfin, lees het verslag maar verder, anders verklap ik in de inleiding al veel te veel. 

 

Veel leesplezier. 
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Vangstresultaten 
 

In onderstaande grafiek zijn de gesommeerde vangstaantallen vanaf 2007 gepresenteerd.  

Het is wel duidelijk dat ieder jaar een zelfde verloop heeft met een langzame groei tot in mei, 

dan is vervolgens een exponentiële groei te zien is in juni-augustus (jonge vogels) om daarna 

weer af te vlakken. Toch zijn er ook grote onderlinge verschillen. Deels is dit door een andere 

vanginspanning, zoals geldt voor de maanden januari-maart toen voor het eerst in de winter is 

gevangen. Juni 2011 springt er uit als een erg goede maand. Dit is niet een gevolg van een 

grotere vangstinspanning, maar een reëel beeld over de goede periode die de vogels op dat 

moment doormaakten. Hoewel juni een natte maand was, heeft dat dus in eerste instantie niet 

veel problemen voor de vogels opgeleverd. Het kan zelfs een positief effect op het voedsel 

hebben gehad. De zware onweersbuien aan het eind van deze maand hebben mogelijk wel 

grote problemen gegeven voor de rietzangvogels. Waar juli en augustus 2010 nog twee 

topmaanden waren, was het in 2011 veel slechter en dit werd daarna ook niet meer goed 

gemaakt. Uiteindelijk gaat 2010 toch nog de boeken in als het op één na beste jaar voor ons 

op deze plek.  
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Het weer in 2011 (en een beetje 2010)  

(samenvatting maand- en seizoensberichten KNMI) 
 
Winter begon zeer koud - December 2010 was in ruim veertig jaar niet zo koud geweest. De 

gemiddelde temperatuur was in de Bilt -1,1 graden tegen 4,0 graden normaal. De landelijk laagste 

temperatuur staat in 2010 genoteerd voor Lelystad waar op 20 december -16,9 graden werd gemeten. 

Vooral de eerste dag van de meteorologische winter springt eruit met 6 tot 8 graden vorst in 

combinatie met een krachtige tot stormachtige wind. Dat leverde gevoelsmatig temperaturen op van -

17 graden. Op 12 dagen kwam de temperatuur in De Bilt de hele dag niet boven nul. Normaal telt 

december slechts 2 van dergelijk ijsdagen. Op 29 dagen werd een minimumtemperatuur gemeten 

onder het vriespunt tegen een langjarig gemiddelde van 12 vorstdagen. Zo'n groot aantal vorstdagen is 

in december nog nooit voorgekomen.  Vrijwel de hele maand was de bodem in een groot deel van ons 

land bedekt met sneeuw. Alleen op 11 en 12 december was ons hele land groen. Soms viel er zelfs 

heel veel sneeuw in korte tijd vooral op 17 december toen het KNMI de weerwaarschuwingen 

opschaalde naar code rood. In de Randstad was de sneeuwval zeer intensief en viel op een aantal 

plaatsen circa 20 cm. De dagen daarna viel er opnieuw veel sneeuw vooral in een strook over het 

midden van het land. De kerstdagen waren in het grootste deel van het land wit zodat het KNMI net 

als vorig jaar een witte kerst boekte, de achtste sinds het begin van de 20e eeuw. De zon scheen 

landelijk gemiddeld 50 uur tegen 43 uur normaal. Grote delen van Europa gingen gebukt onder dit 

barre winterweer. Vooral in Scandinavië was het extreem koud en ging menig kouderecord aan 

diggelen. December er op een aantal plaatsen 10 graden kouder dan normaal. In Zweden zijn in 

december zelfs temperaturen gemeten van bijna 40 graden onder nul.  

 

December maakte winter vrij koud - Na december was het vrijwel gedaan met vorst en sneeuw en 

konden de schaatsen in het vet blijven. Januari en februari waren zacht. Door de extreme kou in 

december wordt de winter van 2011 door de klimatologen van het KNMI uiteindelijk als vrij koud 

geboekstaafd. Een meevaller was het vrij droge en vaak zonnige weer. In De Bilt was de gemiddelde 

temperatuur over de afgelopen winter 2,3 graden tegen 3,3 graden als langjarig gemiddelde over 1971-

2000. December was met gemiddeld -1,1 graden veruit de koudste maand van het seizoen, gevolgd 

door een vrij zachte januari (3,5 graden) en een zachte februari (4,6 graden). De winter telde het 

KNMI 52 vorstdagen, waarvan december er liefst 29 voor zijn rekening nam. Gewoonlijk tellen de 

drie wintermaanden samen 38 vorstdagen. Op een ijsdag blijft het de hele dag vriezen en dat gebeurde 

deze winter op 13 dagen, waarvan 12 in december. Normaal telt de winter acht ijsdagen. Op 12 

februari wees de thermometer in Ell (L) 14,6 graden op het warmste moment van de winter. Verder 

was de winter met gemiddeld 165 mm tegen 194 mm tamelijk droog. Januari en februari deden minder 

nog aan winter denken met amper sneeuw en enkele dagen met vorst. De zon scheen de drie maanden 

183 uur tegen 172 uur normaal.  

 

April bijzonder zacht, droog en zonnig - April was uitzonderlijk zacht. De gemiddelde temperatuur 

was in De Bilt 13,1 graden. Daarmee evenaart april 2011 het warmterecord 2007. Gemiddeld bedraagt 

de temperatuur 9,2 graden. Voornaamste oorzaak van de warmte waren hogedrukgebieden in onze 

omgeving en het zonovergoten weer. Ook de opwarming van de aarde en schonere lucht leverden een 

bijdrage. Ook in landen om ons heen was de afgelopen maand uitzonderlijk warm. De laatste jaren 

was april vaker bijzonder zacht. Vijf aprilmaanden uit de 21e eeuw (‘04, ‘05, ‘07, ‘09 en ‘11) staan in 

de top tien. Al meteen in het begin van de maand, op 2 april, had De Bilt de eerste warme dag (20+ 

graden) te pakken, waarna op 21 april de zomerse grens van 25,0 graden werd overschreden. Eerste 

Paasdag (24-04) was in De Bilt met 26,0 graden de warmste Pasen ooit. Uiteindelijk telde de maand 

13 warme en vier zomerse dagen, terwijl een zomerse dag in april eerder een uitzondering is. Vorst 

kwam in De Bilt niet voor terwijl dat hier gewoonlijk op vier dagen voorkomt. April was ook zeer 

droog. Gemiddeld over het land viel 11 mm tegen 44 mm normaal. Na de droge maart en in 

combinatie met het zeer warme en zonnige weer leidde dat tot droogte. Het neerslagtekort, (neerslag 

verminderd met verdamping), is in het land opgelopen tot 100 mm. Zo’n neerslagtekort wordt 

gewoonlijk pas juli/augustus bereikt. De zon scheen vaak: landelijk gemiddeld registreerde het KNMI 
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262 uur tegen 178 uur normaal. De Bilt kreeg 249 uur zon waarmee deze april een plaats heeft 

veroverd bij de drie zonnigste maanden sinds tenminste 1901.  

 

Lente extreem droog, zonnig en zacht - Het voorjaar was het droogste en zonnigste ooit. In het land 

viel 49 mm neerslag (normaal 172 mm). Ook de zon scheen langdurig met 713 uur (normaal 517 uur). 

Het record stond op naam van de lente van 2007 met 662 uur zon. Dat zijn waarden die zelfs aan de 

Spaanse zuidkust aan de hoge kant zijn. De lentemaanden was het meestal ook warm. Daarmee was 

het voorjaar op één na het warmste in ruim drie eeuwen. De Bilt noteerde 25 warme dagen (20,0+ 

graden) en 5 zomerse dagen (25,0+ graden). Op de valreep, op 30 mei werd in het zuiden en 

zuidoosten ruim 30 graden gemeten (de eerste tropische dag). Mei was vrij warm met een gemiddelde 

temperatuur van 14,0 graden (normaal 13,1 graden). In totaal werden in De Bilt twaalf warme dagen 

genoteerd (normaal 10). Op drie dagen werd het zomers warm (=normaal). Mei was zonnig met 

gemiddeld over het land 266 zonuren (213 uren normaal). Gemiddeld over het land is 25 mm gevallen 

(langjarig gem. 61 mm). Aan het einde van de maand mei bedroeg het landelijk gemiddelde 

neerslagtekort 135 mm, een stuk hoger dan de 110mm in het recordjaar 1976. 

 
Juni 2011 nat en aan de warme kant - De eerste junidagen waren een voortzetting van het zonnige, 

warme lenteweer. Vanaf 5 juni werd het weer wisselvallig met elke dag regen en enkele vrij sombere 

dagen. Op 5 en 6 juni kwamen ook zware buien voor waarbij meer dan 50 mm viel en lokaal 

wateroverlast ontstond. Vanaf 26 juni maakte zeer warme lucht uit het zuiden een einde aan het 

sombere, wisselvallige weer en steeg de temperatuur snel. Hierdoor werden 27 en 28 juni twee 

tropische dagen met maximumtemperaturen boven de 30 graden. Normaal telt juni gemiddeld één 

tropische dag. Uitzonderlijk voor juni was de temperatuur in de nacht van 27 op 28 juni waarbij de 

temperatuur op veel plaatsen niet onder de 20 graden kwam. De hitte werd al snel verdreven door 

zware onweersbuien op 28 juni. De actieve onweersbuien die in drie fases van het zuidwesten naar het 

noordoosten over het land trokken, gingen gepaard met bliksem, neerslag, zware windstoten en hagel.  

 

Natste zomer in zeker honderd jaar - Nederland beleefde de natste zomer 1906. Het KNMI 

berekende gemiddeld omstreeks 350 mm tegen 225 mm normaal (tijdvak 1981-2010). De recordnatte 

zomer volgde op een recorddroog voorjaar, een zeldzame combinatie. De meeste neerslag viel in het 

westen en midden van het land. De Bilt kreeg 389 mm tegen 220 mm normaal. Van de drie 

zomermaanden bood juni het meest standvastige weer, maar ook toen was het nat met aan het einde 

zware buien. Ook juli en augustus waren nat met hevige buien, zwaar onweer, hagel, windstoten en 

wateroverlast. Ook de temperatuur bleef vrijwel elke dag achter. De Bilt had een gemiddelde 

temperatuur van 16,3 graden tegen 17,0 graden normaal. Op 50 dagen werd het 20 graden of meer 

(normaal 60). De hele zomer telde slechts zeven zomerse dagen (25+ graden) tegen 21 zomerse dagen 

normaal. Door het wisselvallige weer bleef het aantal uren zon ver achter. Landelijk zijn 528 uur zon 

geregistreerd tegen 608 uur normaal. De zomer is in zeker veertien jaar niet zo somber geweest. Ook 

augustus bood weinig verbetering. De gemiddelde temperatuur was in De Bilt 16,9 graden (normaal 

17,5 graden). De oogstmaand bood maar vijf droge dagen en landelijk slechts 153 uur zon tegen 195 

uur normaal. In De Bilt was de maand zelfs één van de somberste van de meetreeks. Gemiddeld over 

het land leverde augustus 110 mm op tegen 78 mm als langjarig gemiddelde. Herhaaldelijk trokken 

zware buien over het land.   

 

September warm, zonnig en droog - September leverde meer zomerse dagen op dan juli plus 

augustus. De maand was met 15,6 graden (normaal 14,5 graden) vrijwel net zo warm als juli. De 

laatste dagen waren zomers met op verschillende plaatsen temperaturen boven de 25 graden, maar 3 

september was de warmste dag met 29,4 graden. Het aantal zomerse dagen (25,0+ graden) liep op tot 

vier. De maand telde 14 warme dagen met 20+ graden (normaal tien). Gemiddeld over het land viel 65 

mm (normaal 78 mm). Een actief buiengebied zorgde in de nacht van 3 op 4 september lokaal voor 

overlast door windstoten en zware regen. Op 10 september werd een deel van ons land getroffen door 

zwaar onweer met hagel en stormkracht 9. De zon scheen gemiddeld over het land 162 uur tegen 143 

uur normaal.  
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Oktober zeer zonnig en zacht - Oktober was zacht, vrij droog en bijzonder zonnig met 151 uur zon. 

Het hele land profiteerde van het zeer zonnige weer terwijl 113 uur zon normaal is. Vooral in het 

begin was het zeer warm. In De Bilt is zomerse warmte in oktober, behalve dit jaar, sinds 1901 slechts 

op zes dagen gemeten. In de loop van de maand werd het geleidelijk wisselvalliger en minder zacht. 

Op 9 oktober kwam het zelfs al plaatselijk tot vorst. Dat was de eerste vorstdag na de zomer. 

Gemiddeld over het land viel 69 mm tegen 83 mm normaal.  

 

November recorddroog, zonnig en zacht - November was vrij zacht, zeer zonnig en recorddroog. 

Gemiddeld over het land viel 9 mm tegen 82 mm normaal. Daarmee is november 2011 de droogste 

van de meetreeks. Het aanhoudend droge weer hing samen met hogedrukgebieden die niet van wijken 

wisten. Daarmee was de weg geblokkeerd voor oceaandepressies. Een dergelijke blokkade is in deze 

tijd van het jaar vrij uitzonderlijk. De Bilt kreeg 11 mm tegen 80 mm als langjarig gemiddelde over 

1981-2010. De maand was bovendien uitzonderlijk zonnig. Gemiddeld over het land scheen de zon 95 

uur tegen 63 uur normaal. Slechts twee keer in de meetreeks van ruim honderd jaar was november nog 

zonniger. November was ook een vrij zachte maand, vooral de eerste tien dagen. De tweede helft was 

een stuk koeler en leverde vorstdagen op. In De Bilt kwam de temperatuur op acht dagen onder het 

vriespunt tegen vijf vorstdagen normaal.  

 

December, Zacht, zeer nat en de normale hoeveelheid zon - December kwam uit op 6,5 °C, tegen 

een langjarig gemiddelde van 3,7 °C. Hiermee eindigde december 2011 op de gedeelde vierde plaats 

van zachtste decembermaanden in ruim een eeuw. Op de eerste plaats in deze ranglijst staat december 

1974 met een gemiddelde van 7,3 °C. Op de meeste dagen van de maand was er sprake van een 

krachtige westelijke stroming waarmee zachte lucht vanaf de Atlantische Oceaan werd aangevoerd. 

Tot vorst kwam het niet of nauwelijks.In De Bilt kwam het alleen op de 19e tijdens deze wintermaand 

nipt tot vorst. Normaal telt december dertien vorstdagen. Op een flink aantal plaatsen werd geen 

enkele vorstdag genoteerd.. De landelijk laagste temperatuur werd gemeten op 11 december in Ell: -

1,9 °C. IJsdagen (maximumtemperatuur lager dan 0,0 °C kwamen niet voor.  Regelmatig werden in 

ons land maxima gemeten van tien graden of hoger. De maandsom neerslag kwam uit op ca. 150 mm 

tegen 80 mm normaal. Daarmee eindigde december 2011 op de vijfde plaats in de rij van natste 

decembermaanden sinds tenminste 1906.  Het weerbeeld in december was uitermate wisselvallig, met 

op een groot aantal dagen neerslag. December had vrijwel het normale aantal zonuren. Landelijk 

gemiddeld scheen de zon 52 zonuren tegen een langjarig gemiddelde van 49 uren.  

 

Beflijster gevangen op 13 oktober 
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Soort Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal Nieuw 

geringd 

Terug- 

gevangen 

Maximum Presentie 

(%) 

Presentie 

(dagen) 

Eerste Laatste 

Grote Zilverreiger 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 (17-jul) 2 1 17-jul 17-jul 

Grauwe Gans 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 (3-jul) 2 1 3-jul 3-jul 

Wilde Eend 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 (10-apr) 2 1 10-apr 10-apr 

Sperwer 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 5 4 1 1 (23-jan) 9 5 23-jan 13-nov 

Waterral 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0 1 (17-jul) 4 2 17-jul 16-okt 

Witgat 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 (13-aug) 2 1 13-aug 13-aug 

Oeverloper 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 9 9 0 6 (27-jul) 5 3 27-jul 13-aug 

IJsvogel 0 0 1 0 0 0 1 6 3 1 0 0 12 11 1 4 (6-aug) 12 7 20-maa 13-okt 

Grote Bonte Specht 0 0 0 6 0 16 17 6 3 3 1 0 52 30 22 7 (12-jun) 33 19 3-apr 18-nov 

Kleine Bonte Specht 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 (3-sep) 2 1 3-sep 3-sep 

Veldleeuwerik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 (22-okt) 2 1 22-okt 22-okt 

Oeverzwaluw 0 0 0 0 0 0 10 211 14 0 0 0 235 226 9 129 (24-aug) 25 14 29-jul 3-sep 

Boerenzwaluw 0 0 0 0 0 0 5 371 24 0 0 0 400 398 2 103 (24-aug) 28 16 10-jul 10-sep 

Graspieper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 (29-okt) 2 1 29-okt 29-okt 

Gele Kwikstaart 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 (20-aug) 2 1 20-aug 20-aug 

Winterkoning 0 0 1 3 0 3 23 10 8 37 16 0 101 69 32 12 (1-okt) 46 26 27-maa 19-nov 

Heggenmus 1 0 13 3 4 11 2 14 20 16 3 0 87 66 21 12 (3-sep) 51 29 23-jan 19-nov 

Roodborst 0 0 15 8 0 1 4 10 21 105 55 1 220 182 38 28 (16-okt) 51 29 4-maa 11-dec 

Blauwborst 0 0 5 14 5 19 18 15 5 0 0 0 81 53 28 9 (1-jun) 37 21 20-maa 10-sep 

Gekraagde Roodstaart 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 6 6 0 2 (13-aug) 7 4 23-apr 24-sep 

Paapje 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 1 (27-aug) 4 2 27-aug 3-sep 

Tapuit 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 4 (3-sep) 2 1 3-sep 3-sep 

Beflijster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 (13-okt) 2 1 13-okt 13-okt 

Merel 3 1 6 11 2 14 12 5 10 45 38 1 148 93 55 21 (6-nov) 61 35 23-jan 11-dec 

Kramsvogel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 (22-okt) 2 1 22-okt 22-okt 

Zanglijster 0 0 6 9 1 8 7 2 2 30 10 0 75 60 15 9 (22-okt) 47 27 13-maa 18-nov 

Koperwiek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 9 9 0 4 (29-okt) 7 4 16-okt 6-nov 

Sprinkhaanzanger 0 0 0 10 8 10 6 3 1 0 0 0 38 27 11 6 (23-apr) 26 15 10-apr 3-sep 

Snor 0 0 0 1 0 8 6 4 4 0 0 0 23 22 1 4 (12-jun) 23 13 17-apr 10-sep 

Waterrietzanger 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 (13-aug) 2 1 13-aug 13-aug 

Soort Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal Nieuw Terug- Maximum Presentie Presentie Eerste Laatste 
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geringd gevangen (%) (dagen) 

Soort Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal Nieuw 

geringd 

Terug- 

gevangen 

Maximum Presentie 

(%) 

Presentie 

(dagen) 

Eerste Laatste 

Rietzanger 0 0 0 91 55 302 132 45 13 0 0 0 638 415 223 115 (12-jun) 40 23 3-apr 10-sep 

Bosrietzanger 0 0 0 0 0 20 28 42 2 0 0 0 92 78 14 20 (13-aug) 28 16 1-jun 10-sep 

Kleine Karekiet 0 0 0 7 8 282 383 283 103 6 0 0 1072 703 369 124 (13-aug) 58 33 17-apr 13-okt 

Spotvogel 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 1 (26-jun) 4 2 26-jun 13-aug 

Braamsluiper 0 0 0 0 1 1 1 3 2 0 0 0 8 8 0 3 (13-aug) 11 6 14-mei 24-sep 

Grasmus 0 0 0 4 6 20 19 20 12 1 0 0 82 57 25 8 (10-jul) 39 22 17-apr 16-okt 

Tuinfluiter 0 0 0 4 23 53 42 33 6 0 0 0 161 122 39 23 (26-jun) 32 18 23-apr 24-sep 

Zwartkop 0 0 0 40 3 51 45 36 77 35 0 0 287 277 10 35 (26-jun) 44 25 3-apr 29-okt 

Tjiftjaf 0 0 16 43 10 79 80 35 77 13 2 0 355 306 49 49 (26-jun) 56 32 13-maa 19-nov 

Fitis 0 0 1 52 15 123 45 3 0 0 0 0 239 189 50 66 (26-jun) 30 17 27-maa 13-aug 

Bonte Vliegenvanger 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3 0 1 (23-apr) 5 3 23-apr 20-aug 

Baardmannetje 0 0 2 2 0 2 0 0 29 75 0 0 110 99 11 47 (1-okt) 14 8 27-maa 29-okt 

Staartmees 0 11 6 2 1 0 0 2 3 13 0 0 38 23 15 11 (19-feb) 25 14 19-feb 29-okt 

Matkop 0 0 0 0 0 15 4 5 3 1 0 0 28 24 4 9 (12-jun) 18 10 12-jun 29-okt 

Pimpelmees 25 23 32 5 0 28 16 18 24 25 11 2 209 128 81 22 (19-feb) 68 39 23-jan 27-dec 

Koolmees 35 38 100 27 3 26 22 6 8 34 43 8 350 155 195 26 (19-feb) 68 39 23-jan 27-dec 

Boomklever 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 (20-maa) 2 1 20-maa 20-maa 

Boomkruiper 0 0 0 0 0 5 5 1 0 1 0 0 12 12 0 4 (26-jun) 11 6 12-jun 13-okt 

Gaai 0 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 7 5 2 2 (3-apr) 11 6 4-maa 13-aug 

Spreeuw 0 0 0 0 0 1 10 30 9 0 0 0 50 50 0 19 (13-aug) 12 7 12-jun 10-sep 

Ringmus 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10 1 0 13 13 0 4 (1-okt) 11 6 20-aug 6-nov 

Vink 2 2 12 4 0 0 0 0 0 4 19 4 47 46 1 9 (13-nov) 33 19 30-jan 11-dec 

Groenling 0 2 37 15 10 7 9 0 0 1 3 0 84 68 16 12 (20-maa) 33 19 19-feb 13-nov 

Putter 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 4 0 2 (1-jun) 5 3 19-feb 1-jun 

Sijs 0 4 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 81 0 43 (4-maa) 12 7 13-feb 20-maa 

Kneu 0 0 0 8 2 3 3 0 0 0 0 0 16 16 0 5 (23-apr) 16 9 10-apr 27-jul 

Kleine Barmsijs 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 (20-maa) 2 1 20-maa 20-maa 

Rietgors 0 0 5 13 2 32 11 2 29 44 2 0 140 111 29 37 (1-okt) 42 24 13-maa 13-nov 

Soort Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal Nieuw 

geringd 

Terug- 

gevangen 

Maximum Presentie 

(%) 

Presentie 

(dagen) 

Eerste Laatste 
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Bespreking van enkele soorten 
 

In deze bespreking worden de aantallen van een aantal soorten uit 2011 gepresenteerd. Steeds wordt 

gesproken over vangsten in plaats van geringde individuen. Het meest zuivere zou zijn om de gegevens 

te presenteren in termen van gevangen individuen (= in 2011 door ons geringde individuen + de vóór 

2011 op deze plaats geringde individuen + de elders geringde individuen). Dit vergt echter een aantal 

automatiseringsstappen welke nog niet genomen zijn. Alle aandacht is gegaan naar het direct invoeren 

van alle gegevens alsook het op orde krijgen van het uploaden van onze gegevens (via bulkinvoer) naar 

de centrale database van het Vogeltrekstation. Zo blijft er voor komende jaren ook nog wat te wensen 

over. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grote Zilverreiger - Zo’n soort waarvan menig ringer mijmert, “als die nou ooit eens in de netten….”.  

Toen op 17 juli rond de vangplek meerdere vogels aanwezig waren, leek die wens bewaarheid te worden. 

Bij een van de controlerondes was één vogel tot nabij een slootnetje gewandeld. Als de vogel bij het net 

zou opvliegen zou hij zich in het net kunnen “blunderen”. Tot de verbazing van Kees en Robert, vloog de 

vogel niet op, maar probeerde het dichte riet in te vluchten. Een soepele sprong over de sloot bracht de 

reiger op handafstand van Kees. Het werd de eerste Grote Zilverreiger op onze ringlijst. Een week later 

werden bij ‘net 6’ enkele door een vos afgekloven zilverreigerveren gevonden. Het is niet bekend of dit 

“onze” vogel betrof omdat een ring niet is aangetroffen. 

Tot en met 2010 zijn in Nederland slechts vier grote zilverreigers geringd.  

 

Grauwe Gans en Wilde eend - Op 3 juli vloog een volwassen Grauwe Gans Wat onbeholpen bij de 

vangplek weg. De vogel was net klaar met ruien en daardoor nog niet goed “ter vleugel”. De vogel kon 

met de hand worden gevangen. Dit is inmiddels de tweede Grauwe Gans die door ons op deze plek is 

geringd (de eerste was op 19 april 2009).  

Op 10 april vloog een vrouwtje Wilde Eend in het ‘slootnet 6’. Deze vogel schrok van een toevallig 

aanwezige netter zoals al eerder met Wilde Eenden en met een Grauwe Gans gebeurde). Je vraagt je 

onwillekeurig af hoeveel grote vogels in het net vliegen en er ongezien (en ongeringd) weer uit komen. 

Dit was inmiddels de derde Wilde Eend voor ons op deze vangplek (eerdere vangsten op 19 juli 2009 en 

1 augustus 2010).  

 

Sperwer - Een goed jaar met maar liefst vier nieuw geringde vogels en één terugmelding. Deze laatste 

was als eerste jaars man geringd op 30 augustus 2009 door Kees Breek aan de Oostvaardersdijk 28. Op 

basis van één overgebleven juveniele staartpen kon de vogel nu ook als 3kj worden gedetermineerd. Op 

grond van de metingen, bleken het allemaal mannen te zijn. Vrouwen zijn een slag groter en raken 

minder makkelijk vast in onze netten. Mogelijk dat ook verschil in jachtwijze (mannetjes nog meer 

jagend in struikgewas) bijdraagt aan de scheve sexeverdeling in onze vangsten.  

In de jaren 1985-2003 lag het gemiddeld aantal gevangen Sperwers (met een veel hogere 

vanginspanning!) op 1,3 vogels per jaar. Topjaren waren 1998-1999-2000 met elk vier vogels.   

 

In dit overzicht wordt met enige regelmaat verwezen naar de periode 1985-2003. 

Voorafgaand aan onze vanginspanningen zijn namelijk op deze plek al sinds 1973 vogels 

geringd voor onderzoek (eerst onder leiding van de heer K. Visser). In 2005 heeft Mw. 

C.M.Th. Liebregts-Haaker een overzicht gegeven van de vangsten sinds 1973 in haar 

boekwerk “Uit het dagboek van een ringer”. In de database van het Vogeltrekstation zijn 

echter alleen over de jaren 1985-2003 de vangsten digitaal opgeslagen. Aangezien de 

periode 1973-1985 momenteel digitaal niet beschikbaar is, blijven deze gegevens hier 

buiten beschouwing. 
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Witgat en Oeverloper - Witgatjes trekken in Nederland door in maart en juni-augustus. De vangst van 

een eerstejaars vogel op 13 augustus valt daarmee mooi in de najaarstrekperiode. De enige andere vangst 

voor ons op deze lokatie werd op 25 juli 2010 verricht.  

Een record van 9 Oeverlopers werd in 2011 geringd. Topdag was op 27 juli (6 vogels). De zevende 

belande op 6 augustus in het net en de laatste twee op 13 augustus. Het aantal van 6 vogels op 27 juli was 

een evenaring van het dagrecord van 14 augustus 2010 (de enige vangsten van 2010). Ook in 2009 werd 

maar op één dag Oeverlopers geringd: 1 augustus, drie vogels. De vangsten vallen in de najaarstrek van 

deze soort (juli-augustus). De voorjaarstrek (mei) heeft nog geen vangst opgeleverd.  

 

IJsvogel - Het tweede magere jaar op rij. De jaren 2007-09 waren erg goed met respectievelijk 31, 31 en 

27 vangsten. De winter 2009-10 hakte er echter in en dat resulteerde voor 2010 in slechts 10 vangsten. 

Een flinke opgaande lijn was na de winter 2010-11 niet te verwachten. Op 20 maart werd een volwassen 

vrouwtje gevangen. Het duurde echter tot 17 juli eer de volgende vogel in onze netten belandde. In 

augustus werden nog 6 vogels gevangen waarna september nog 3 vogels en oktober nog één vogel 

opleverde. Deze najaarsvangsten waren allen eerstejaars vogels.  

In de periode 1985-2003 lag het aantal gevangen vogels op 4,9/jaar met pieken tot 15 en 18 vogels. Als 

we bedenken dat in deze jaren een grotere vanginspanning is gepleegd (op veel meer dagen gevangen), 

kunnen we stellen dat wij zowel absoluut als relatief beduidend meer IJsvogels vangen. Het merendeel 

van onze vogels wordt echter op heel specifieke plekken gevangen (slootnetjes en vaartnet; net als bij 

Oeverloper en Witgat). Het is aannemelijk dat hier vooral sprake is van een verschil in netopstelling.  

 

Kleine Bonte Specht - Op 3 september werd eindelijk weer eens een Kleine Bonte Specht gevangen. In 

2007 werden de eerste twee vogels gevangen (30 juni en 8 juli), gevolgd door de derde vogel op 2 

november 2008. Ook in de periode 1985-2003 werd de kleine bonte specht maar sporadisch gevangen. 

Slechts 6 vogels geringd en 1 teruggevangen. Het was en is dus een zeldzaam vogeltje.  

 

Veldleeuwerik en Graspieper - De enige Veldleeuwerik werd tijdens goede doortrek op 22 oktober 

geringd. Aan het eind van de vangdag werd de geluidsinstallatie in een rietbaan even op “Veldleeuw” 

gezet, hetgeen snel twee vogels opleverde. Bij het uithalen ontglipte er helaas één. De vangsten waren 

onverwacht omdat rietland geen leeuwerikenbiotoop is. De afgespeelde zang was kennelijk genoeg om 

de nieuwsgierigheid te wekken.  

Wat met de Veldleeuwerik lukte, lukte een week later (29 oktober) met een Graspieper. Simpelweg aan 

het eind van een vangochtend het geluid aanzetten, heeft kennelijk wel succes. Mogelijk dat dan de 

trekdrang al is verminderd. De meeste vogels hebben er dan al een aantal uurtjes vliegen opzitten.  

 

Oeverzwaluw en Boerenzwaluw - Het aantal van 235 Oeverzwaluwen (226 nieuw, 9 terugvangsten) mag 

gerust spectaculair genoemd worden. Dat is een ruime verdrievoudiging van ons record uit 2007 (75 

vangsten). Topdag was 24 augustus toen 129 vogels bemachtigd konden worden. Het is niet duidelijk 

waar deze aantalexplosie vandaan komt. De indruk bestaat niet dat in de (ook ruimere) omgeving veel 

meer en grotere kolonies aanwezig waren dan in voorgaande jaren.  

In schril contrast met de Oeverzwaluw, vingen we maar weinig Boerenzwaluwen (398 nieuw, 2 

terugmeldingen). Waar Oeverzwaluw een hoogterecord bereikte, wist Boerenzwaluw een diepterecord op 

naam te zetten. Hier lijkt niet een verschil aan vanginspanning aan ten grondslag te liggen. 

 

Winterkoning - De pittige winter heeft er bij deze soort ingehakt. In het voorjaar werden maar weinig 

vogels gevangen. In maart de eerste vogel, in april drie, in mei helemaal niets en in juni weer drie. De 

kleine populatie die de winter heeft overleefd, heeft vervolgens toch een goed broedseizoen gehad, 

uiteindelijk kwam de teller op 101 vangsten te staan (86 % van het gemiddelde over 2007-2010). Alleen 

2009 was een slechter jaar met 66 vangsten.  
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Blauwborst - Ook in 2011 werkten we mee aan het blauwborstonderzoek van Juan Arizaga (zie verslag 

2010). Voor dat onderzoek was het van belang om voldoende vogels te vangen. Gelukkig was 2011 

daarvoor een perfect jaar. Nooit eerder vingen we zoveel blauwborsten. Ons eerdere topjaar 2010 (39 

vangsten) werd ruimschoots overtroffen met 81 vangsten.  

 

Tapuit - In vergelijking met voorgaande jaren deed de Tapuit het erg goed. Vier vangsten (allen op 3 

september) betekende een aanscherping van ons record. In de jaren 1985-2003 werd dat slechts drie keer 

overtroffen (met 11 vogels in 1993 als topjaar). 

 

Beflijster - Op 13 oktober werd een jonge man Beflijster gevangen. Het was onze derde (29 april 2007 en 

29 september 2010). Ook in de jaren 1985-2003 was het geen jaarlijkse vangst (1988, 1989, 1990 (3), 

1998, 2003). Het blijven dus de krenten in de lijsterpap. 

 

Merel - Een absoluut topjaar voor Merels! Maar liefst 140 vangsten werden geregistreerd. Ons vorige 

topjaar was in 2008 (82 vangsten). In de jaren 1985-2003 was een jaar met meer dan 100 vangsten ook 

een zeldzaam fenomeen (alleen in 1990 met 140 vangsten en 1994 met 118 vogels). De vangsten bestaan 

bij deze soort zowel uit de plaatselijke broedpopulatie als doortrekkers. Zo zijn de goede vangsten in 

juni-juli  (14 en 12) toe te schrijven aan uitvliegende jongen van de lokale broedpaartjes. De vangsten in 

september (10) oktober (45) en november (38) betreffen vooral doortrekkers, gezien het samenvallen met 

de piek op de Waddeneilanden, alhoewel de aantallen daar extreem veel hoger liggen (bijvoorbeeld 

Vlieland 2011 oktober: 1213 vangsten; november 778 vangsten).  

 

Sprinkhaanzanger en Snor - Met 38 vangsten is 2011 een bovengemiddeld jaar voor Sprinkhaanzangers 

dat alleen door 2010 (43 vangsten) werd overtroffen. April, mei en juni (10, 8 en 10 vangsten) verliepen 

spoedig, maar daarna zakte het flink in. Waar juli en augustus in 2010 nog verantwoordelijk waren voor 

19 vangsten, verliepen deze maanden in 2011 veel slechter (6 en 3 vangsten). Deze malaise werd gedeeld 

door vrijwel alle rietzangvogels en heeft vermoedelijk zijn oorsprong in het zeer natte en stormachtige 

zomer (vanaf eind juni). Kortom, de winteroverleving was prima, maar de reproductie was dit jaar 

knudde. 

De vangsttrend van Snor zijn vrijwel identiek aan die van de Sprinkhaanzanger. Een goede 

winteroverleving resulteerde in goede voorjaarsaantallen, maar de reproductie was matig. Het resulteerde 

dit jaar in 23 vangsten. 

 

Waterrietzanger - Met het afspelen van de zang zijn Waterrietzangers goed te lokken. Onze enige 

Waterrietzanger dit jaar (13 augustus) hing dus wederom bij het geluid dat van deze soort werd 

afgespeeld. Vorig jaar vingen we pas onze eerste (tot en met de vierde) Waterrietzanger op deze plek. 

Ook elders in het land was het geen geweldig goed jaar voor deze Oost-Europese rietzangvogel.  

 

Rietzanger - Ook de Rietzanger leek in het voorjaar de goede lijn van de afgelopen jaren vast te houden. 

De winteroverleving was prima, maar de vangsten kelderden eind juni. Met 638 vangsten bleef het totaal 

onder het topjaar 2010 (752). Natuurlijk is 638 vangsten nog steeds een respectabel aantal. In de jaren 

1985-2003 was het jaarrecord 624 vogels (2001) bij een hogere vanginspanning. Rond de eeuwwisseling 

was de soort al bezig met een herstel na de grote droogte in de Sahel.  

 

Bosrietzanger en Kleine Karekiet - In de jaren 2007-2009 was het aantal Bosrietzangervangsten redelijk 

stabiel (resp. 58, 58 en 53). Vorig jaar werd een sprong voorwaarts gemaakt naar 96 vangsten, welke in 

2011 werd geconsolideerd (92 vangsten).  

De Kleine Karekiet is altijd onze bulkvangst geweest, en ook dit jaar is het de meest algemene soort. 

Voorgaande jaren was één op de vier vangsten een Kleine Karekiet, maar in 2008 lag dit aandeel lager 

(14%), omdat in dat jaar erg veel boerenzwaluwen werden gevangen. Ook dit jaar lag het aandeel Kleine 
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Karren laag (19%) maar dat lag niet aan een hoger aantal van een andere soort. Net als de voorgaande 

rietvogelsoorten (m.u.v. Bosrietzanger) bleven de aantallen na eind juni flink achter. Een goede en 

relatief vroege terugkeer uit de winterverblijven hield de hoop levend dat we een topjaar konden beleven 

met Kleine Karekieten. Met de natte en stormachtige zomer vervloog deze hoop. Waarschijnlijk zijn toen 

veel legsels en kleine jongen over de kop gegaan.  

Het is interessant om de vergelijking tussen Kleine Karekieten en Bosrietzangers te maken. De soorten 

lijken sterk op elkaar, maar er zijn belangrijke verschillen. Bosrietzanger houdt meer van wat droger riet 

met hier en daar struikenopslag, en overwintert in Oostelijk Afrika. Onze Kleine Karekiet heeft zijn 

optimum broedhabitat in eenvormiger en vochtiger riet en overwintert in West Afrika. Bovendien komt 

de Kleine Karekiet veel vroeger aan in Nederland (eind april) terwijl de meeste Bosrietzangers pas in de 

loop van mei binnenkomen. Genoeg verschillen om ook verschillen in trends te krijgen. Waarschijnlijk 

speelt hier vooral het slechte zomerweer een hoofdrol. Waar de Kleine Karekiet volop in het tweede 

broedsel zat toen het slechte zomerweer langs kwam, was de Bosrietzanger net klaar met het (doorgaans) 

enige broedsel. Vandaar dat bij de Bosrietzanger geen dip in 2011 is te zien.  

 

Spotvogel - Het is al jaren droevig gesteld met de Spotvogel. Het verval werd al in midden jaren 90 

ingezet. Mw. Liebregts-Haker ving bijvoorbeeld in de jaren 1985-2003 tot 1995 doorgaans 20-30 

spotvogels op de vangplek, maar begin van deze eeuw was dat al teruggelopen tot gemiddeld 5 vangsten 

per jaar. De trend zette door want in de jaren 2007-2010 vingen we de vogel maar twee keer (6 mei 2007 

en 1 juni 2008). Na twee nul-jaren was er toch weer een vangst, namelijk op 26 juni 2011. 

 

Braamsluiper - Nadat in 2009 de eerste twee Braamsluipers door ons gevangen waren, verdubbelde het 

aantal in 2010 naar vier vangsten. Deze verdubbeling zette door, in 2011 vingen we 8 vogels. In mei, juni 

en juli vingen we steeds 1 vogel, in augustus vingen we er 3 en in september nog eens twee. 

Waarschijnlijk gaat het hier (deels) om lokale broedvogels en hun nakomelingen.  

 

Tuinfluiter en Zwartkop - De Tuinfluiter deed het in 2011 voortreffelijk. Met 161 vangsten was het ons 

beste jaar voor deze soort. Van deze soort werden dit jaar overal veel territoria gemeld, en ook het 

broedseizoen lijkt erg goed geweest.  

Ook de Zwartkop deed het fenomenaal. Bij de 287 vangsten verbleekt het vorige record uit 2010 (120). 

Wat opvalt is het geringe percentage terugvangsten in vergelijking met Tuinfluiter (3,6 versus 32,0 %). 

Dit is deels te verklaren doordat bij de Zwartkop een groter deel gevangen is in de trekperiode (snelle 

doortrekkers). Maar de helft van de vogels is toch nog gevangen in de periode april-juli. Met name bij 

deze vangsten verwacht je een groter aantal vogels die op meerdere dagen zijn teruggevangen.  

 

Tjiftjaf - Ook bij de Tjiftjaf een record aantal. Met 355 vangsten is het vorige record (2010 – 230 

vangsten) fors overschreden. Al met al lijkt het erop dat de malaise bij de rietzangvogels zich niet bij de 

stuweelvogels is voltrokken.  

 

Baardmannetje - 2011 was ons slechtste jaar voor Baardmannen met slechts 99 geringde vogels en 11 

terugmeldingen. Dit besloeg zo’n 30 % van ons gemiddelde over 2007-2010. Naar verluid was het aantal 

broedende Baardmannen aan de westkant van de Oostvaardersplassen erg laag. 

 

Koolmees - Voor de Koolmees komt 2011 ook in de recordboeken, het aantal van 324 vangsten lag net 

twee keer boven ons meerjaarlijks gemiddelde (2007-2010). Opgemerkt moet worden dat hier wel veel 

meer terugmeldingen bij zitten, vooral een gevolg van het wintervangen. Als we de koolmeesvangsten 

herleiden tot individuen, dan blijkt dat we in 2011 179 verschillende individuen hebben gevangen (tegen 

bijv. 141 voor 2010). Dit komt neer op 45 % terugvangsten binnen dit jaar (2010 20 %).   
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Boomklever - Voor ons betekende de vangst van een Boomklever op 20 maart een nieuwe soort op deze 

vangplek. Tussen 1985 en 2003 werd de vogel hier echter al drie keer eerder gevangen: in 1992, 1994 en 

2000.  

 

Gaai - Het aantal van 7 gevangen Gaaien is – voor deze grote vogelsoort die ook weer makkelijk het net 

kan ontglippen – behoorlijk hoog. Er zaten twee terugvangsten  bij, een vogel die op 5 mei was geringd, 

werd teruggevangen op 6 augustus, en de vogel die op 4 maart werd teruggevangen bleek op 6 juni 2009 

door ons te zijn geringd als man 2kj.  

In de periode 1985-2003 lag het jaarmaximum op 5 stuks (bij een hogere vangstinspanning). Het lijkt dus 

reëel om te spreken van een werkelijke toename. 

 

Vink en Groenling - Onze ontdekking van het essen-elzenbosje en de “laan” in 2010 leverde in dat najaar 

al een (voor ons) recordaantal van 10 Vinken op. In de jaren daarvoor werd steeds één vogel per jaar 

gevangen. Januari-april 2011 leverde vervolgens al 20 vogels op en de teller kwam aan het eind van het 

jaar op 34 vogels te staan. Dat is nog steeds beduidend minder dan de recordjaren 1993 en 1998 toen Mw 

Liebregts respectievelijk 115 en 61 Vinken wist te ringen.  

Ook de Groenling deed het goed. Met 19 vangsten was 2010 al een prima jaar, maar de 84 vangsten in 

2011 was (voor ons dan) onovertroffen. Naast het vangen in het els-essenbos, was ook een goed 

drachtjaar van de rozenbottel verantwoordelijk voor deze vangsten. De aantallen liepen de eerste 

maanden van 2011 nog flink door, maar in het najaar waren de rozenbottelvruchten vrijwel afwezig.  

Mw. Liebregts ving in 1996 124 en in 1998 247 groenlingen. 

 

Sijs - Voor ons betekende de vangst van in totaal 81 Sijzen onze eerste ervaringen met deze soort op deze 

plek. De vogels foerageerden op de elzenproppen en waren daarbij vrij eenvoudig te vangen. Met name 

maart (77 vangsten) was illustratief voor de doortrek van deze late wintergast. Het gebeurt niet zelden dat 

ringers in de eerste maanden van het jaar deze soort in goede aantallen weten te vangen. 

Ook in de periode 1985-2003 was de Sijs geen jaarlijkse soort. In slechts 7 van de 19 jaren werden 

vangsten geregistreerd. Het was steeds sprokkelwerk behalve in 1985 toen 340 (341 volgens “Uit het 

Logboek van een ringer”) Sijzen werden geringd! Het betrof toen een zeer gepiekte invasiegolf op 18 

september. Grappig detail, uit diezelfde invasie (van deze plek op deze topdag) heb ik ooit uit een 

Ransuilbraakbal een Sijzenringetje gepeuterd (braakbal geraapt op 3 april 1986 in Amsterdam).  

 

Kneu - Met 16 vangsten lijkt de Kneu weer uit het dal te klimmen. De voorgaande jaren (2007-2010) 

werden 2, 0, 4 en 10 vangsten geregistreerd. Er waren ook weer diverse broedgevallen in het gebied (zie 

overzicht broedvogelinventarisatie). 

We kunnen echter slechts dromen van de aantallen uit 1985-2003 met de topjaren 1991 (123 vangsten), 

1994 (171 vangsten) en 1989 (367 vangsten).  

 

P.Busse, 1994, GENERAL PATTERN OF POPULATlON TRENDS OF MIGRATING 

PASSERINES AT THE SOUTHERN BALTIC COAST BASED ON TRAPPING 

RESULTS (1961-1990) Bird Miration, 427-434. 
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Krasse k(n)arren 
 

Nu al onze gegevens in de computer van het Vogeltrekstation zitten, is het mogelijk om wat overzichten 

te presenteren, zoals dit overzicht van de oudste vogels op de vangplek. Zoals bekend heeft het echtpaar 

Liebregts tot en met 2003 aan de Oostvaardersdijk gevangen. Uit die periode stammen ook onze oudste 

vogels. Het gaat zonder uitzondering steeds om kleine karekieten. Van de vogels waarvan het exacte 

geboortejaar bij vangst bekend was (= 1 kj) is de oudste nu negen jaar. Het is natuurlijk mogelijk dat de 

vogels die bij ringen als > 1kj zijn gedetermineerd, nog weer ouder zijn dan AF42635. Zo zijn AE48335, 

AE48347 en AG00083 minimaal 9 jaar oud. Slechts één van deze vogels is door ons in meer dan één jaar 

gevangen (AG00083).   

ringnummer ringdatum soort m/v leeftijd terugvangst m/v dagen 
Werkelijke 

leeftijd 

AE...48335 17-05-2002 Kleine Karekiet o >1 kj 26-06-2010 m 2962 > 8 jaar 

AE...48347 17-05-2002 Kleine Karekiet o >1 kj 25-04-2010 o 2900 > 8 jaar 

AF...42635 23-08-2002 Kleine Karekiet o 1 kj 12-06-2011 v 3215 9 jaar 

AG...00083 29-06-2003 Kleine Karekiet m >1 kj 05-06-2010 m 2533 > 7 jaar 

       04-06-2011 m 2897 > 8 jaar 

       12-06-2011 m 2905 > 8 jaar 

       10-07-2011 m 2933 > 8 jaar 

AG...00150 06-07-2003 Kleine Karekiet o 1 kj 01-08-2010 v 2583 7 jaar 

AG...00649 31-07-2003 Kleine Karekiet o 1 kj 04-07-2010 m 2530 7 jaar 

       10-07-2010 m 2536 7 jaar 

AG...01018 09-08-2003 Kleine Karekiet o 1 kj 01-08-2010 v 2549 7 jaar 

 

De oudste Europese Kleine karekiet was 13 jaar (Staav, op website Vogeltrekstation) dus we kunnen 

hopelijk nog wel even genieten van deze krasse k(n)arren. 

Hoewel de bovenstaande dataset wel erg klein is, lijkt het erop dat het vooral mannetjes zijn die zich 

blijvend in hun geboortegebied vestigen (zoals bij veel soorten gebruikelijk is. De verschillen tussen de 

vestiging van mannen en vrouwen wordt algemeen gezien als mechanisme om inteelt te voorkomen). Om 

dit nader te onderzoeken, heb ik alle 745 terugmeldingen uit 2010-2011 van Kleine karekieten nader 

bekeken. Hiervan zijn 707 terugmeldingen van vogels die zowel geringd als teruggemeld zijn op OVD 

15. Hiervan zijn 467 vogels als eerste kalenderjaar geringd, en 173 daarvan zijn een jaar (of meer) later 

teruggemeld en het gaat daarbij om 87 individuen en bij 78 vogels kon het geslacht bij de terugvangst 

worden bepaald.  Van deze 78 individuen (dus vogels die als eerste kalenderjaar zijn geringd en 

minimaal een jaar later zijn teruggevangen), was 56,0% een mannetje en 43,6% een vrouwtje. Dat is 

maar een heel klein verschil.  
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Broedvogelinventarisatie 

Voor het vierde jaar is het vanggebied ook door middel van de Broedvogel-Monitoring-Project-methode 

op broedvogels geïnventariseerd. Meestal werd vlak na het opzetten van de netten een 

inventarisatierondje gelopen en is net als voorgaande jaren, aanvullende informatie vergaard gedurende 

de dag. Volgens de voor dit project beschreven regels zijn uit al deze waarnemingen territoria bepaald. 

Het is de bedoeling dat in de toekomst de gegevens van de inventarisatie worden vergeleken met die van 

de vangsten (met name CES). De tijdreeks is voor dit moment nog te kort.  

soort 2008 2009 2010 2011 

Fuut 2 2 1 1 

Roerdomp Buiten telplot Buiten telplot 0 0 

Grauwe gans 0 9 3 7 

Wilde eend 1 3 3 2 

Krakeend 2 2 2 1 

Tafeleend 2 1 1 0 

Kuifeend 1 4 1 0 

Fazant 1 0 0 0 

Meerkoet 4 3 4 2 

Holenduif 1 1 1 0 

Koekoek 2 1 1 1 

Ransuil 0 0 1 0 

Winterkoning 6 1 2 0 

Heggenmus 3 4 4 4 

Blauwborst 4 5 5 6 

Merel 4 4 3 4 

Zanglijster 1 0 2 2 

Snor 1 1 2 2 

Sprinkhaanzanger 7 3 4 4 

Grote karekiet 1 0 0 0 

Rietzanger 17 15 21 25 

Bosrietzanger 8 3 8 6 

Kleine karekiet 41 21 28 24 

Grasmus 4 2 5 5 

Braamsluiper 0 0 0 2 

Tuinfluiter 3 3 5 9 

Zwartkop 3 1 0 4 

Fitis 6 6 6 10 

Tjiftjaf 4 3 2 4 

Baardman 0 0 0 1 

Pimpelmees 1 0 1 0 

Koolmees 1 0 0 0 

Ekster 0 0 1 Buiten telplot 

Groenling 0 1 0 3 

Putter 0 0 1 0 

Kneu 0 1 2 4 

Rietgors 8 8 3 3 
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Retrapping Adults for Survival (RAS) – Boerenzwaluw 
 

Voor het derde jaar is rond het Priempad (Zeewolde) onderzoek gedaan naar de overleving van 

boerenzwaluwen. Twee bedrijven aan het Priempad (nr’s 10/12 en 17) en één aan de Nekkeveldweg (41) 

konden in het onderzoek worden betrokken.  

 

Het onderzoek bestaat voor een groot deel uit het in kaart brengen van de broedsels en het ringen van de 

jongen. In 2011 zijn in totaal 249 jongen geringd (Priempad 10/12 - 85 jongen; Priempad 17 -  110 

jongen; Nekkeveldweg 41 – 44 jongen).  

 

In de periode 14-5 tot en met 14-6 werden de jongen van 17 eerste broedsels geringd, het tweede 

broedsel in de periode 15-6 tot en met 31-7  resulteerde in 25 nesten en de kleine derde broedgolf in 

augustus leverde nog 14 nesten op.  

 

Van de geringde nestjongen werden de volgende terugmeldingen verkregen, allen gevangen op grote 

slaapplaatsen:  

 

Priempad 10/12  

1 pul van 2010, gevangen op slaapplaats ergens anders:  

1x terug Oud Naarden in 2011 als man >1 

Priempad 17  

5 pullen van 2011, gevangen op slaapplaats ergens anders:  

1x terug Bokrijk Belgie 

2x terug Oud Naarden 

1x terug Scherenwelle ( Kampen) 

1x terug Korte Waarden ( Kampen) 

 

Het belangrijkste deel van het onderzoek is echter niet het ringen van de jongen, maar juist het in beeld 

brengen van de overleving van volwassen vogels. Daarvoor worden de volwassen vogels met mistnet in 

de stalruimtes gevangen.  

 

In 2011 werden 37 volwassen vogels geringd (Nekkeveldweg 41 – 10 vogels; Priempad 12 – 17 vogels; 

Priempad 17 – 10 vogels). Op Priempad 10 zijn geen volgroeide vogels gevangen.  

Naast deze 37 vogels zijn nog eens 47 vangsten van reeds geringde vogels geregistreerd. Hierbij zitten 

ook 11 net vliegvlugge jongen die ditzelfde jaar nog op het nest geringd zijn, maar ook flink was 

volwassen vogels:  

 

Teruggevangen aan Nekkeveldweg 41  

Geringde pullen op 2009 aan Priempad 17 geringd en terug 2011: 

                1x, nu man 

Geringde pullen op 2010 aan Priempad 17 geringd en terug 2011:  

1x, nu man 

Geringde adult in 2009 op slaapplaats geringd en terug in 2011:  

1x ( AS76577 ) geringd in Oud Naarden als 1KJ; nu  vrouw >1. 

 

Teruggevangen aan Priempad 10/12 

Geringde pullen in 2009 aan Priempad 10/12 geringd en terug 2011: 

1x, nu man 

Geringde adulten in 2010 op Priempad 10/12 geringd en terug 2011: 

3x man 
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5x vrouw, waarvan 1 dood gevonden 

Geringde pullen op 2009 aan Priempad 17 geringd en terug 2011: 

1x, nu vrouw 

Geringde pullen op 2010 aan Priempad 17 geringd en terug 2011:  

2x man 

1x resten, dus dood. 

 

Teruggevangen aan Priempad 17 

Geringde pullen in 2009 aan Priempad 17 geringd en terug 2011: 

2x, nu volwassen man 

Geringde adulten in 2010 op Priempad 17 geringd en terug 2011: 

6x man >1 

3x vrouw >1 

Geringde pullen op 2009 aan Priempad 10/12 geringd en terug 2011: 

1x, nu man 

Geringde pullen op 2010 aan Priempad 10/12 geringd en terug 2011:  

3x, nu alle man. 

Geringde adult in 2008 op slaapplaats geringd en terug in 2011:  

1x ( AJ 97667 ) geringd in Kampen als 1 KJ , nu vrouw >1. 

 

In totaal hebben 12 als nestjong geringde vogels zich in hetzelfde gebied weer als broedvogel gevestigd. 

Opvallend is het aandeel mannen (11 stuks). Slechts één vrouw keerde terug op haar geboortegrond, 

maar verkaste wel van boerderij (uit ei gekropen Priempad 10/12, als broedvogel terug op Priempad 17).  

Hoewel de steekproef klein is, is het verleidelijk om aan te nemen dat vrouwtjes zich verder van de 

geboortegrond vestigen dan mannetjes. Zo voorkom je kennelijk inteelt. Wat verder opvalt is de 

plaatstrouwheid als eenmaal een broedgebied is bezet. Wij hebben geen gezien van volwassen vogels die 

het ene jaar op de ene en het andere jaar op een andere locatie broedden.  

 

 
Boerenzwaluw bij het nest in de stal 


