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Inleiding 

 
Het vangjaar 2010 kan de boeken in als recordjaar. Desondanks eindigde het jaar in mineur. In 

december stierf Daam Boeije. Daam kwam in het begin van deze eeuw bij de ringgroep, nam de 

coördinatie op zich en bracht de groep tot een ongekende bloei. Enige jaren geleden moest hij 

vanwege gezondheidsredenen het coördinatorschap laten vallen, maar van zijn werk plukken we nog 

steeds de rijpe vruchten. We zullen de gezelligheid, de lach, het relativisme (en de chocoladekoekjes) 

enorm gaan missen.  

 

Verderop in dit jaarverslag vindt u het overzicht van onze vangstresultaten en een weldaad aan diverse 

hoofdstukken over de door ons uitgevoerde deelonderzoeken. Toch zult u een tweetal onderdelen dit 

jaar nog moeten missen. Een uiteenzetting van Constant Effort Site-project en de terugmeldingen 

komen in een volgend jaarverslag aan bod. 

 

Constant Effort Site 

In dit verslag gaan we niet in op ons project „Constant Effort Site‟. Dit heeft te maken met het feit dat 

de gegevens van 2007 nog deels moeten worden omgevormd. In 2007 zijn we op deze plek met CES 

begonnen. Omdat we nog niet konden inschatten hoeveel vogels gevangen zouden worden, was de 

opstelling aan de voorzichtige kant. Wel zijn in het voorjaar (toen de vangsten nog laag waren) meteen 

extra netten geplaatst. In 2008 is besloten om de CES-opstelling van 2007 uit te breiden, omdat bleek 

dat ook een uitgebreide opstelling door ons te bemensen was. Gelukkig zijn de vangsten in 2007 uit de 

extra opstelling zo opgeslagen dat ze te herleiden zijn tot CES. In 2010 heeft het zwaartepunt bij Wim 

Eversdijk (onze “administrateur”) gelegen op het aanpassen van de eigen programmatuur op het door 

het Vogeltrekstation geïntroduceerde nieuwe invoerprogramma (zie hieronder). Hierdoor is het 

omwerken van de 2007-gegevens op een lager plan gekomen.  

 

Gegevensinvoer en terugmeldingen 

Al onze gegevens worden opgeslagen in de centrale computer van het Vogeltrekstation. Voorheen 

gebeurde dat via het programma “POOT” waarbij per maand met flop of via mail een bestand werd 

toegezonden en op het VT aan de database gevoerd werd. In 2010 stapte het Vogeltrekstation over op 

een systeem (GRIEL)  waarbij on-line de ring- en terugmeldgegevens konden worden ingevoerd. Je 

logt daarvoor in op de computer van het VT. Groot voordeel van het systeem is dat fouten er veel 

sneller uitrollen en de ringgegevens van terugmeldingen direct worden ontvangen; nadeel is dat het 

invoeren per record moet gebeuren. Wim Eversdijk had voor POOT een veel snellere en makkelijkere 

manier van invoeren, middels een spreadsheet. We wilden deze manier voor onszelf behouden en 

toepasbaar maken voor het nieuwe programma GRIEL. Dat heeft de nodige voeten in de aarde, 

waarbij de laatste stappen tijdens het schrijven van dit jaarverslag nog moeten worden gezet. Alle 

gegevens staan wel bij ons in de computer maar nog niet bij het Vogeltrekstation. Dit betekent dat we 

nu wel onze eigen vanggegevens in dit verslag kunnen presenteren, maar dat een overzicht van de 

terugmeldgegevens nog niet is te maken (op enkele meldingen na). 

 

 

 

Typisch beeld op de vangplek op een drukke 

dag. Genoeg mensen aanwezig, maar de 

meesten lopen langs de netten om vogels uit te 

halen
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Daam Boeije 1934  - 2010 
 

 

 

Eind 2010 bereikte ons het droevige bericht dat Daam Boeije was overleden.  

 

 

Ongeveer 10 jaar geleden kwam hij in Almere bij de Vogelwacht Zuid-Flevoland. Hier kwam hij Kees 

Breek tegen die hij al uit Vlaardingen kende. In Vlaardingen had Daam de Ringgroep Rijnmond 

opgericht en Kees (toen 20 jaar oud…) was daar assistent. Kees had als ringer inmiddels op zijn beurt 

jaren later in Almere een 

groep enthousiaste 

medewerkers  om zich 

heen gekregen. We 

wisten Daam direct te 

strikken voor het 

coördinatorschap, een 

functie die de ringers 

zelf niet bepaald op het 

lijf geschreven was. Met 

dat in het achterhoofd 

waren we natuurlijk 

maar wat blij dat we een 

“slachtoffer” gevonden 

hadden voor dat 

vervelende klusje. Aan 

Daam was het echter 

niet te merken dat hij het 

een vervelend klusje 

vond. Integendeel, met 

veel enthousiasme, 

energie en 

doortastendheid kweet hij zich –samen met Greetje Tomei - van die taak. Hij schroomde zelfs niet 

familie daar bij in te zetten,  denk maar aan het snoeiwerk van Han op de vangplek en de opslag van 

onze materialen in de schuur bij Cora en Han.  

 

 

Daam‟s coördinatie werd snel legendarisch, en met name de humor en relativeringsvermogen vielen 

op. Spreuken als: “durf je wel tegen een oude en invalide man!” – vergezeld met een vette grijns – 

waren tekenend en maakte het ook makkelijk om zijn handicap bespreekbaar te maken. Ook op de 

ringplek zelf was zijn coördinatorschap van grote betekenis. Daam zorgde voor discipline (of deed in 

ieder geval een poging), niet onnodig bij een stel eigenheimers die wij toch zijn. Daarvoor had Daam 

de functie van “dagcoördinator” ingesteld en hij liet mooi zien hoe dat in zijn werk moest gaan. Als 

een Romeinse veldheer stuurde hij zijn troepen aan, niet met zweepslagen maar met charme en 

overwicht. Ook bracht Daam op de ringplek humor en gezelligheid, EN niet in de laatste plaats de 

chocolat-chipped cookies!  
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Af en toe moesten we hem op de vangplek missen, bijvoorbeeld als hij naar zijn geliefde Texel ging. 

Het vogelaareiland had een speciaal plekje in zijn hart. 

 

Een drietal jaren geleden gaf Daam aan te willen stoppen met het coördinatorschap. Het voorstel werd 

vrijwel unaniem weggestemd (vrijwel unaniem: met slechts een stem voor, dat heb je nu eenmaal met 

democratie), maar we zagen wel dat hij het meende. We hebben Daam toen gelukkig nog kunnen 

verleiden tot een jaartje extra.  

Vogels kijken en tellen deed hij met veel plezier. De roofvogeltelling, de wetlandstelling Daam 

probeerde er geen enkele te missen.  

 

Het volgende gedicht verwoordt volgens mij mooi hoe Daam in het leven stond: 

 

 

De Leeuwerik 

 

Groots is het liedje niet 

maar het geluid, het kleine vliegbeeld 

de vleugels wijd gespreid om meer nog 

van de warmte te ontvangen 

de warmte opstijgend boven het koren 

en daar een deel van zijn 

deel zijn, deel hebben aan 

uitstijgend zingen boven het warme land 

zo houden van leven is leven 

en weten van leven                                                                     (Dick Hillenius) 

 

 

Lieve Daam, rust zacht. 
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Vangstresultaten 

 
Met 6068 geregistreerde vangsten gaat 2010 onze boeken in als ongekend recordjaar. Daar zag het in 

juni echter nog niet naar uit. Het voorjaar liet een gemiddeld beeld zien, met name de kleine karren 

liepen nog wat achter en de winter 2009-2010 had zijn tol kennelijk geëist in de populaties ijsvogel, 

merel en winterkoning. Juli was vervolgens in vergelijking met voorgaande jaren een topmaand. 

Rietzanger en kleine karekiet piekten, deels door late aankomsten en deels doordat de vroege vogels 

goede broedresultaten boekten. Dit werd nog eens doorgezet in augustus. Het was de op een na beste 

augustus voor ons op deze vangplek. Door de lagere aantallen vangsten van boerenzwaluw in 

september verloor 2010 iets van zijn voorsprong. Oktober, november en december waren vervolgens 

redelijk vergelijkbaar met voorgaande jaren. Hieruit komt het volgende beeld naar voren: de winter 

heeft over de gehele  

linie kennelijk niet tot heel grote terugval geleid, de status van topjaar ontleent 2010 vrijwel geheel aan 

een zeer goede winterse overleving van rietzangvogels in Afrika en vervolgens goede broedresultaten. 

Dit kon niet teniet worden gedaan door een achterblijvende boerenzwaluwvangst. Het najaar was – 

wat aantallen vangsten betreft – redelijk gemiddeld.  
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Krantenartikel Almere Vandaag 
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Resultaten Het weer in 2010 (bron KNMI) 
 

Voor het eerst sinds 1996 lag de jaargemiddelde temperatuur in De Bilt ruim onder normaal. De 

gemiddelde temperatuur was 9,1 graden tegen 9,8 graden als langjarig gemiddelde. Dat is 

opmerkelijk na een lange reeks van louter warme warme jaren. Sinds 1988 lag de gemiddelde 

temperatuur met uitzondering van 1996 jaarlijks ruim boven het langjarig gemiddelde. In 1996 

was het jaargemiddelde 8,6 graden zodat 2010 het koudste jaar is in vijftien jaar. 
 

De kou in Nederland en grote delen van Europa doet niets af aan de warmte wereldwijd. Gemiddeld 

over de hele wereld hoort het afgelopen jaar zelfs tot de drie warmste sinds het begin van de metingen. 

Ons land kreeg echter ook te maken met serieus winterweer, zowel in het begin van het jaar als aan het 

einde. De vorige winter was de koudste in veertien jaar met bijzonder veel sneeuw. Vooral januari 

2010 was met gemiddeld -0,5 graden een koude maand. Ook mei was zeer koel maar de koudste 

maand van het jaar is december.  

Zeer koude december (2010) 

De gemiddelde temperatuur was in De Bilt -1,1 graden waar +4,0 graden normaal is voor de 

kerstmaand. Zo'n grote afwijking is in december in ruim veertig jaar niet voorgekomen. December 

1969 was met -1,4 graden nog iets kouder. Op 20 december 2010 daalde de temperatuur in Lelystad 

tot -16,9 graden, de laagste temperatuur van het jaar. December was met landelijk 47 mm tegen 79 

mm normaal een droge maand maar het grootste deel van de neerslag viel in de vorm van sneeuw. 

Alleen op 11 en 12 december lag er in ons hele land geen sneeuw.  Vooral op 17 december viel in 

korte tijd veel sneeuw: de Randstad en Zeeland kregen op een aantal plaatsen circa 20 cm. De dagen 

daarna viel vooral veel in een strook over het midden van het land. Opmerkelijk was ook de 

langdurige sneeuwval op 23 en 24 december in het zuidoosten. Op veel plaatsen viel in ruim 

vierentwintig uur 5 tot 10 cm waardoor het reeds bestaande sneeuwdek verder aangroeide. De sneeuw 

die viel en die er al lag veroorzaakte veel overlast vooral omdat de wind ook toenam. 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. Op 30 en 31 december kreeg de oostelijke helft van het land 

te maken met langdurige gladheid door ijzel.  

Warme en zonnige zomer 

Behalve de winter was ook de herfst dit jaar aan de koude kant. De zomer was echter warmer en 

zonniger dan normaal. Gemiddeld over de drie zomermaanden juni, juli en augustus was de 

temperatuur in De Bilt 17,7 graden tegen 16,6 graden als langjarig gemiddelde. Dat hoge gemiddelde 

was vooral te danken aan de bijzonder warme juli, een van de warmste van de meetreeks.  De zon 

scheen landelijk gemiddeld 692 uur tegen 591 uur normaal. Op 10, 12 en 14 juli werd ons land 

getroffen door een reeks zware onweersbuien met extreme weersomstandigheden. Het zwaarst was het 

onweer van 14 juli met zeer zware windstoten en valwinden. Vogels die op dat moment nog kleine 

jongen in het nest hadden, moeten het zwaar hebben gehad, zeker in rietland. Augustus was koel met 

bijzonder veel regen. Dat was zelfs een van de natste zomermaanden sinds het begin van de metingen. 

Vooral 26 augustus was uitzonderlijk nat met op een aantal plaatsen 80 tot 130 mm in een etmaal. De 

13e november was in Limburg zeer nat met lokaal 90 tot 100 mm binnen 24 uur.  

 

Zonnig jaar 

In 2010 viel gemiddeld over het land 801 mm neerslag wat vrijwel overeen komt met het langjarig 

gemiddelde. De zon scheen beduidend vaker dan gewoonlijk. Gemiddeld over het jaar registreerde het 

KNMI 1772 uren zon tegen 1550 uren normaal.  

 

Gevolgen op onze vangstaantallen 
Het kan nauwelijks anders dan dat de strenge winter 2009-2010 een behoorlijke impact heeft gehad op 

de standvogels. En als we de balans na het vangseizoen opmaken, blijkt dat ook. Zo bleef het overall 

aantal merels op 66% steken van het gemiddelde uit de jaren 2007-2009. Ook de heggenmus moest 

een veer laten (82%). De grootste klap kwam bij de ijsvogel: de aantallen in 2010 lagen op 32% van 
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het gemiddelde niveau 2007-2009. Ook grote bonte specht bleef het met 61% ruim onder het 

gemiddelde. Tot in juli leek ook de winterkoning een gevoelige klap te hebben gekregen, maar daarna 

vingen we ineens goede aantallen eerste jaars vogels. De overblijvertjes wisten elkaar kennelijk goed 

te vinden en hebben voor veel nageslacht gezorgd. Uiteindelijk kwamen deze kleine rakkertjes in 2010 

net 2 procent boven het gemiddelde uit. De baardman deed het juist weer slecht met 77%. 

De natte nazomer zorgde voor hoge waterstanden in de vaart. Hierdoor stonden de “strandjes” bij 

“plas-5” en “plas-6” voortdurend onder water. Dit heeft een fors effect gehad op de vangbaarheid van 

grote gele kwikken. In 2010 slechts 1 tegen gemiddeld 10 in de voorgaande jaren. De eerlijkheid 

gebiedt ons wel te zeggen dat ook op de telpost IJmeerdijk het aantal grote gele kwikken lijkt af te 

nemen. Daarnaast doet wel in onze vangsten hetzelfde patroon voor bij de waterpieper. Daar slechts 

25% van het meerjaarlijks gemiddelde.  

De aankomst van rietzangvogels liet op zich wachten met pas in juni enige aantallen van betekenis. 

Rietzangers waren er al eerder en produceerden in juni al aardig wat vliegvlugge jongen. Maar vers 

aangekomen kleine karekieten (herkenbaar aan nog niet ontwikkelde broedvlek of cloaca) druppelden 

nog tot ver in juli binnen. Hier moet een minder gunstige situatie in het overwinteringsgebied of 

onderweg debet aan zijn geweest. De vogels die het op tijd haalden, fokten goed aan, want alle 

rietzangvogels zaten flink in de lift. Absolute toploper is de snor die het meerjaarlijkse gemiddelde 

ruim drie keer oversteeg (zie ook persbericht). Een aantal bos- en struikzangvogels deelden in de 

feestvreugde; grasmus, zwartkop, tuinfluiter en tjiftjaf deden het bovengemiddeld goed. Opmerkelijke 

gelijkblijver is de fitis die in alle jaren zo rond de 250 vangsten blijft steken. 

In het najaar kwamen de mezen goed op gang, pimpelmees en met name ook staartmees werden in 

grote aantallen gevangen. Wellicht dat matkoppen zich makkelijk bij deze groepjes aansluiten, want 

ook die deed het bovengemiddeld goed. Ook hier een opvallende gelijkblijver; de koolmees. 

In het late najaar zijn nog op een extra lokatie (voor de intimi: “het laantje”) gevangen hetgeen goede 

aantallen vinken (10 tegen steeds slechts één in de voorgaande jaren) en groenlingen opleverden.  

We kunnen dus terug kijken op een qua vangsten  succesvol jaar. We wisten zelfs vijf nieuwe 

soorten/ondersoorten aan de lijst toe te voegen  (witgat, ransuil, waterrietzanger, witkopstaartmees en 

keep). De waterrietzangers en witkopstaartmezen waren ook in landelijk perspectief zo bijzonder dat 

ze het vermelden waard bleken op de website en in het blad van Dutch Birding. Van 28 soorten wisten 

we ons jaarrecord te verbeteren en van 6 soorten was dat een evenaring.  

De goede resultaten in 2010 zijn niet (geheel) terug te voeren op een intensievere vanginspanning. Zo 

is het aantal vangdagen in 2010 (46) vergelijkbaar met  2007 (43) en 2008 (41) en toch beduidend 

minder dan in 2009 (54). 

Op de volgende bladzijdes is een overzicht van de vangsten weergegeven, zoals deze ook zijn te 

vinden op de website www.trektellen.nl/  

 

 
Gekraagde Roodstaart, jonge man. Met vijf vangsten was 2010 een bovengemiddeld jaar. 

http://www.trektellen.nl/
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soort maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec totaal geringd Terugv max  Presentie 
% 

eerste laatste  

Wilde Eend 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 (1-aug) 2 1-aug 1-aug 

Sperwer 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 1 (29-sep) 4 29-sep 7-okt 

Witgat 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 (25-jul) 2 25-jul 25-jul 

Oeverloper 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 6 0 6 (14-aug) 2 14-aug 14-aug 

Ransuil 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 (8-mei) 4 8-mei 26-jun 

IJsvogel 0 0 1 2 2 1 4 0 0 0 10 8 2 2 (26-jun) 17 23-mei 26-sep 

Grote Bonte Specht 0 0 1 5 6 0 3 3 2 0 20 17 3 5 (26-jun) 20 23-mei 7-nov 

Oeverzwaluw 0 0 0 0 14 46 2 0 0 0 62 57 5 23 (12-aug) 20 19-jul 11-sep 

Boerenzwaluw 0 0 1 0 142 286 65 0 0 0 494 483 11 71 (6-aug) 33 16-mei 11-sep 

Waterpieper 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 1 (7-nov) 4 7-nov 20-nov 

Gele Kwikstaart 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 (26-jun) 2 26-jun 26-jun 

Gr. Gele Kwikstaart 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 (26-jun) 2 26-jun 26-jun 

Witte Kwikstaart 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 1 (16-mei) 4 16-mei 1-aug 

Winterkoning 0 4 0 1 16 10 24 40 25 1 121 78 43 15 (17-okt) 63 5-apr 12-dec 

Heggenmus 5 11 6 5 1 6 26 6 3 1 70 49 21 9 (18-sep) 59 28-mrt 12-dec 

Roodborst 5 23 0 2 4 2 80 91 40 0 247 207 40 45 (29-sep) 52 28-mrt 28-nov 

Nachtegaal 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 (5-apr) 7 5-apr 26-jun 

Blauwborst 1 4 2 16 6 8 2 0 0 0 39 33 6 8 (26-jun) 37 28-mrt 11-sep 

Witster Blauwborst 0 0 3 9 2 0 0 0 0 0 14 7 7 5 (13-jun) 15 16-mei 18-jul 

Gekr. Roodstaart 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 5 5 0 1 (25-apr) 11 25-apr 29-sep 

Paapje 0 0 1 0 0 1 6 2 0 0 10 10 0 4 (11-sep) 13 16-mei 3-okt 

Roodborsttapuit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 (28-maa) 2 28-mrt 28-mrt 

Tapuit 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 (5-sep) 2 5-sep 5-sep 

Beflijster 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 (29-sep) 2 29-sep 29-sep 

Merel 1 6 1 4 2 0 10 8 8 0 40 25 15 7 (26-sep) 43 28-mrt 28-nov 

Kramsvogel 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 (17-okt) 2 17-okt 17-okt 

Zanglijster 1 3 1 2 3 1 23 29 5 0 68 65 3 14 (29-sep) 54 28-mrt 28-nov 

Koperwiek 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5 0 4 (17-okt) 4 17-okt 26-okt 

Cettis Zanger 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 (26-okt) 2 26-okt 26-okt 

Sprinkhaanzanger 0 6 5 10 10 9 1 2 0 0 43 31 12 6 (26-jun) 41 10-apr 3-okt 

Snor 0 1 0 3 7 16 3 0 0 0 30 29 1 8 (14-aug) 26 18-apr 19-sep 

Waterrietzanger 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 4 4 0 2 (14-aug) 7 8-aug 18-sep 

Rietzanger 0 51 48 185 291 157 9 0 0 0 741 520 221 120 (26-jun) 65 5-apr 19-sep 

http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?taal=1&land=1&site=0&telpost=435&datum=20100801
http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?taal=1&land=1&site=0&telpost=435&datum=20100801
http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?taal=1&land=1&site=0&telpost=435&datum=20100801
http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?taal=1&land=1&site=0&telpost=435&datum=20100929
http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?taal=1&land=1&site=0&telpost=435&datum=20100929
http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?taal=1&land=1&site=0&telpost=435&datum=20101007
http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?taal=1&land=1&site=0&telpost=435&datum=20100725
http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?taal=1&land=1&site=0&telpost=435&datum=20100725
http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?taal=1&land=1&site=0&telpost=435&datum=20100725
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Bosrietzanger 0 0 2 22 44 27 1 0 0 0 96 78 18 17 (25-jul) 35 8-mei 11-sep 

Kleine Karekiet 0 4 26 134 624 637 255 12 0 0 1692 1279 413 226 (1-aug) 74 25-apr 10-okt 

Braamsluiper 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4 4 0 1 (27-jul) 9 27-jul 21-aug 

Grasmus 0 6 10 17 34 33 6 0 0 0 106 82 24 14 (10-jul) 43 25-apr 18-sep 

Tuinfluiter 0 0 16 17 32 27 6 0 0 0 98 77 21 14 (4-jul) 41 8-mei 29-sep 

Zwartkop 0 4 0 6 18 15 67 10 0 0 120 118 2 20 (11-sep) 46 18-apr 10-okt 

Tjiftjaf 3 22 4 33 37 18 91 17 5 0 230 218 12 28 (26-jun) 65 28-mrt 20-nov 

Scand. Tjiftjaf 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 1 (17-nov) 4 17-nov 20-nov 

Siberische Tjiftjaf 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4 4 0 2 (7-nov) 7 26-okt 28-nov 

Fitis 3 37 25 70 107 19 2 0 0 0 263 210 53 42 (4-jul) 48 28-mrt 11-sep 

Goudhaantje 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 6 6 0 4 (10-okt) 7 7-okt 17-nov 

Vuurgoudhaantje 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 5 5 0 2 (17-nov) 9 17-okt 20-nov 

Baardmannetje 0 0 0 1 114 9 78 92 11 0 305 254 51 47 (18-jul) 43 5-jun 20-nov 

Staartmees 0 2 0 0 0 0 0 41 29 0 72 63 9 23 (17-okt) 15 25-apr 20-nov 

Witkopstaartmees 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4 (7-nov) 2 7-nov 7-nov 

Matkop 0 0 0 7 6 4 8 1 2 0 28 17 11 5 (10-jul) 28 13-jun 20-nov 

Pimpelmees 0 6 6 77 28 17 175 110 80 2 501 388 113 77 (18-sep) 67 5-apr 12-dec 

Koolmees 0 8 1 18 25 4 36 58 25 6 181 119 62 17 (26-jun) 67 5-apr 12-dec 

Boomkruiper 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 7 7 0 1 (10-jul) 15 10-jul 17-okt 

Gaai 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 (18-jul) 2 18-jul 18-jul 

Ekster 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 (17-okt) 2 17-okt 17-okt 

Spreeuw 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 5 5 0 2 (18-sep) 7 18-sep 23-okt 

Ringmus 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 8 8 0 3 (10-okt) 7 29-sep 28-nov 

Vink 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0 10 10 0 5 (28-nov) 9 18-jul 28-nov 

Keep 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 (28-nov) 2 28-nov 28-nov 

Groenling 2 0 0 1 4 2 3 1 22 0 35 35 0 19 (28-nov) 30 28-mrt 28-nov 

Putter 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 (23-mei) 2 23-mei 23-mei 

Kneu 0 3 3 4 0 0 0 0 0 0 10 9 1 4 (26-jun) 13 5-apr 26-jun 

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

Rietgors 1 4 2 34 43 6 107 18 6 0 221 190 31 46 (11-sep) 63 28-mrt 20-nov 
Soort Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal Nieuw Terug- Maximum Presentie Eerste Laatste 

geringd gevangen (%) 

Totaal 23 207 169 690 1628 1379 1105 565 292 10 6068 4857 1211         

Vanguren 3:15 22:15 19:05 20:25 15:59 12:00 16:00 8:45 22:30 3:00               
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http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?taal=1&land=1&site=0&telpost=435&datum=20100328
http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?taal=1&land=1&site=0&telpost=435&datum=20101128
http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?taal=1&land=1&site=0&telpost=435&datum=20100523
http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?taal=1&land=1&site=0&telpost=435&datum=20100523
http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?taal=1&land=1&site=0&telpost=435&datum=20100523
http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?taal=1&land=1&site=0&telpost=435&datum=20100626
http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?taal=1&land=1&site=0&telpost=435&datum=20100405
http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?taal=1&land=1&site=0&telpost=435&datum=20100626
http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?taal=1&land=1&site=0&telpost=435&datum=20101120
http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?taal=1&land=1&site=0&telpost=435&datum=20101120
http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?taal=1&land=1&site=0&telpost=435&datum=20101120
http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?taal=1&land=1&site=0&telpost=435&datum=20100911
http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?taal=1&land=1&site=0&telpost=435&datum=20100328
http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?taal=1&land=1&site=0&telpost=435&datum=20101120
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Bijzondere vangsten 

 

 

 
 

 

 

Wilde eend  

Grote vogels laten zich in mistnetten lastig 

vangen. En dat begint eigenlijk al bij “maatje 

merel”. Grotere vogels belanden soms in het 

net, maar kunnen door massa en formaat 

makkelijk uit het net opvliegen. Op 1 augustus 

vloog echter onze tweede wilde eend in een 

mistnet (de eerste was op 19 juli 2009). Ook 

nu weer in een net dat over het slootje stond 

gespannen bij “net 5” en weer terwijl een 

alerte netter in de buurt was om de vogel 

arresteren.  

De wilde eend is nooit door mw. Liebrechts 

(vangperiode 1985-2003) gevangen. 

Sperwer  

Veel ringers kennen de aanblik van een 

sperwer in het mistnet, de sprint ernaar toe, 

de vlucht van de vogel uit het net en de vloek 

die volgt op de ontsnapping. Toch wisten we 

op 29 september een (jonge man) sperwer te 

vangen en te ringen.  

Dit herhaalde zich op 7 oktober. Die nacht 

was de geluidsinstallatie al aangezet om 

overtrekkende zwartkoppen te verlokken bij de 

netten te landen. Bij het eerste rondje viel het 

aandeel zwartkoppen toch wat tegen. Wel hing 

een sperwer in het net, een meter naast een 

van de zwartkoppen die wel naar beneden was 

gekomen. Ook nu probeerde de rover weg te 

komen, maar met een snelle handbeweging 

werd de vogel weer teruggeduwd in het net. 

Ook deze vogel was een eerstejaars mannetje.  

 

Mw Liebrechts ving in de periode 1985-2003 

in totaal 24 sperwers (23 ringvangsten, 1 

terugvangst), waarbij opvalt dat pas in 1992 

de eerste werd gevangen en vervolgens in 

bijna ieder jaar de sperwer we in het net 

belandde. 
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Witgat en oeverloper 

In juli was de waterstand nog van dien aard 

dat bij „plas-5‟ en „plas-6‟ brede slikranden 

aanwezig waren. Daar veranderde pas wat in, 

in de tweede helft van augustus toe door 

regenval het peil flink omhoog ging. . Door 

baltsgeluid af te spelen van steltlopers werden 

een witgat (25 juli) en zes oeverlopers (14 

augustus) gevangen en geringd.  

Op de foto degevangen witgat. 

. 

Witgat en oeverloper zijn nooit door Mw 

Liebrechts (vangperiode 1985-2003) gevangen 

Ransuil 

Rinke Andriesse kan met recht “Mister 

Ransuil” worden genoemd. Zowel op 8 mei als 

26 juni wist hij in de vroege ochtend een 

ransuil te verrassen, die zich in een mistnet 

had geblunderd. Het betekende voor ons de 

eerste en tweede vangst op onze vangplek.  

 

Mw Liebrechts ringde in totaal 13 ransuilen in 

de periode 1985-2003. Dit waren echter 

allemaal nestjongen (5 in 1988, en elk vier in 

1989 en 1990). 

 

Beflijster 

Het was niet onze eerste, op 29 april 2007 

werd immers de primeur binnen gehaald. 

Vervolgens moesten we tot 29 september 2010 

wachten op onze tweede. Dit maal een jonge 

man. 

 

Van de beflijster zijn door mw. Liebrechts in 

totaal 7 vogels geringd (1988 – 1; 1989 – 1; 

1990 – 3; 1998 – 1; 2003 – 1). De vogel uit 

1988 werd op 15 oktober geringd en op 23 

oktober nog een keer teruggevangen.   
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Cettis zanger 

Nadat R. Borkent op 5 juni een Cettis zanger 

ontdekte in het Bufferbos (circa 1,5 km van de 

ringplek), was de verwachting hoog gestemd. 

Het duurde echter tot  26 oktober toen Rinke 

bij de ringtafel aankwam met een vreemde 

snor-achtige vogel: een Cettis zanger! 

Op 26 november werd tijdens een werksessie 

een zingende Cetti gehoord. De 

daaropvolgende vangdag) hebben we wel bij 

een net de zang afgespeeld, maar dit mocht 

niet resulteren in een tweede vangst. 

 

De Cettis zanger is nooit door mw. Liebrechts 

(vangperiode 1985-2003) gevangen. 

 

Waterrietzanger 

Waterrietzangers broeden in natte 

zeggemoerassen in Wit-Rusland, Polen, 

Oekraïne, Hongarije, Litouwen, Rusland en 

het uiterste oosten van Duitsland nabij de 

Poolse grens. De Europese populatie wordt 

geschat op 13.500-21.000 zingende 

mannetjes. Daarnaast is er mogelijk een 

geïsoleerde populatie van maximaal 11.000 

zingende mannetjes in West-Siberië. Vroeger 

broedde de soort ook in Nederland, nu komt 

de soort hier alleen nog in klein aantal op de 

trek voor. Door deze geringe aantallen en het 

biotoop dat in rap tempo verdwijnt, wordt de 

soort als bedreigd aangemerkt. Als de soort 

ergens op trek opduikt, is hij makkelijk met 

geluid te lokken.  Op 8 augustus dook de 

eerste waterriet in het net, ook de twee vogels 

op 14 augustus passen goed in het trekbeeld. 

De vogel op 18 september is al weer aan de 

late kant.  

 

De vangsten zo in het binnenland waren 

bijzonder genoeg om te worden vermeld in het 

blad Dutch Birding.  

 

Van de waterrietzanger zijn door mw. 

Liebrechts in totaal 7 vogels geringd (1987 – 

1; 1995 – 1; 2000 – 1; 2001 – 1; 2002 – 1; 

2003 – 2).   
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Witkopstaartmees 

In 2010 ringden we beduidend meer 

staartmezen dan in de jaren daarvoor (2007 – 

2; 2008 – 20; 2009 – 8; 2010 - 63). Als je dan 

hoort dat overal in het land de uit noordelijke 

en oostelijke streken behorende  

witkopstaartmezen worden gezien (en her en 

der geringd), dan is het simpelweg afwachten 

of wij ook in de prijzen vallen. En dat 

gebeurde. Op 7 november vingen we in een 

groep van 17 vogels 13 gewone en 4 

witkopstaartmezen. Geen van deze vogels 

droeg al een ring. Het lijkt er op dat niet 

alleen de witkopstaartmezen in deze groep van 

noordelijke of oostelijke streken afstammen, 

en dat ze onderweg ook nog gewone 

staartmezen hebben “meegenomen”. Dit was 

anders met de groep van 16 staartmezen op 20 

november. Hiervan droegen zes vogels al een 

ring, die zij het jaar ervoor van ons omgelegd 

hebben gekregen. Dat lijkt dus een groep 

vogels die vast in ons gebied verblijven. 

 

Enige tijd geleden verscheen een artikel in 

Dutch Birding waarin werd geschreven dat er 

nauwelijks goed gedocumenteerde 

waarnemingen en vangsten van 

witkopstaartmezen in Nederland te vinden 

waren (m.u.v. bijv een vangst van Kees 

Breek). Najaar 2010 werd echter gekenmerkt 

door een waterval van witkopstaartmezen 

waarvan wij gelukkig ook ons graantje konden 

meepikken.  

 

Tussen 1985 en 2003 ringde Mw. Liebrechts 2 

vogels (1990). In haar boekwerk heeft ze het 

over 19 exemplaren, dus nog eens 17 vogels 

moeten zijn gevangen in de periode 1978-

1984. Over die eerdere periode zijn de 

ringgegevens helaas nog niet digitaal 

beschikbaar. 
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Vreemde tjiftjaffen 
 
Van de tjiftjaf  worden in Europa diverse vormen beschreven, waarvan er vier in Nederland voorkomen. De 

Iberische tjiftjaf ((Phylloscopus ibericus) is inmiddels van ondersoort naar soort gepromoveerd en mogelijk 

volgt ook de Siberische tjiftjaf (Phylloscopus (collybita) tristis, hierna tristis) dit pad. Beide vormen zijn 

zeldzaam in onze streken. Daarnaast broedt de nominaat (Phylloscopus collybita collybita, hierna collybita) 

algemeen in Nederland en is de Scandinavische tjiftjaf (Phylloscopus collybita abietinus, hierna abietinus) 

vermoedelijk doortrekker in klein aantal. Laat in het najaar zijn zowel de collybita- alsook de tristis- en 

abietinus-vogels in onze netten mogelijk. Het blijkt echter niet eenvoudig om een individu op naam te 

brengen. De verschillen zijn subtiel en de overlap is enorm. Een typische collybita heeft donkergroene 

bovendelen en in min of meerdere mate groengele tot citroengele onderdelen, Tristis mist het groen en geel 

bijna volkomen  terwijl abietinus vaak tussen deze twee uitersten zit. Kenmerk van een goede tristis zijn 

minimaal een aanzet van een vleugelstreep en een wat warmbruinere oorstreek. Meest harde kenmerk is de 

zang en roep. Met name die roep kunnen we in onze streken horen, zang is minder waarschijnlijk. Voor de 

roep is een geluidsopname en sonogram-analyse wel een vereiste. 

 

Met deze informatie moge het wel duidelijk zijn dat we met een lastige groep van doen hebben. Eerlijk 

gezegd doen we de analyse nu een beetje op zijn “jan-boeren-fluitje”. Als de vogel erg groen is, noemen we 

hem collybita, mist de vogel vrijwel al het groen, dan gaan we voor tristis en zit hij er tussen in dan krijgt hij 

het label abietinus opgeplakt.  Naast voornoemde vormen bestaat ook nog de vorm fulvescens. 

Waarschijnlijk is dit een kleurslag van tristis (en dus geen aparte ondersoort), omdat deze bleekgrijze vogels 

in het gehele verspreidingsgebied van tristis lijken voor te komen.   

 

Maar dan zijn we er voor Europa nog niet, de dwergtjiftjaf, Kaukasische tjiftjaf en Canarische tiftjaf zijn 

voorts onderkende aparte soorten. Aan de zuidoostflank van onze tjiffen zijn ook nog wat onduidelijke 

vormen benoemd: brevirostris, caucasica en mensbieri. 

 

Goede kandidaten voor trisits werden gevangen op 26 oktober, 7 november (twee) en 20 november. Op 17 

en 20 november werd een vogel gevangen die we tot de Scandinavische vorm (Pca) bestempelden. We 

hebben van alle tjiffen (ca 30) die in oktober en november zijn gevangen enkele borstveertjes verzameld in 

het kader van een groter Nederlands DNA-onderzoek naar tjiftjaffen. Hopelijk komt daar iets moois uit. 

 

Hieronder enkele voorbeelden van door ons in het najaar gevangen tjiffen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typische collybita-tjif. Overall groen kleed en 

groengele onderdelen. Poten grijsbruinig. 

Deze vogel werd op 7 november gevangen. Een 

latertje voor onze tjiftjaf, maar niet extreem laat. 
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Vogel met abietinus-kenmerken. Lichtgroene 

zweem over bovendelen wenkbrauwstreep lang, 

maar niet heel prominent en zwarte poten.  

Een aanzet van een vleugelstreep (lichte toppen op 

armdekveren is op deze foto helaas niet te zien 

vanwege een opwaaiend veertje. 

Ook deze vogel werd op 7 november gevangen. Een 

logische tijd voor doortrekkende scandinavische 

tjiffen 

Vogel met tristis-kenmerken. Lichtgroene zweem 

beperkt tot voorvleugel. Geprononceerde 

wenkbrauwstreep lang, en zwarte poten.  

Vleugelstreep (lichte toppen armdekveren) toch 

redelijk prominent. Warmbruine zweem over 

oorstreek.  

Deze vogel werd op 28 november gevangen.  

Vogel met fulvescens-kenmerken. Groene zweem 

ontbreekt met uitzondering van een nauwelijks 

waarneembare zweem over handpenzomen. 

“Meelachtige”  uitstraling van deze vogel erg 

opvallend. Wenkbrauw en vleugelstreep echter niet 

erg opvallend.  

Deze vogel werd op 28 oktober gevangen.  
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Blauwborstonderzoek 

 
In het voorjaar werden wij benaderd door Juan Arizaga van het Departimento de Ornitología 

Sociedad de Ciencias Aranzadi (en toen bij Vogelwarte Helgoland gestationeerd) of wij wilden assisteren bij 

een onderzoek naar blauwborsten. Hij was ons op het spoor gekomen, omdat wij verhoudingsgewijs veel 

blauwborsten vangen. Ook Fred Koning 

(Zwanenwater – NH) zegde zijn 

medewerking toe. Het onderzoek richt zich 

op de strategieën die de verschillende 

Europese populaties erop na houden. 

Vermoed wordt dat trekstrategie, overleving 

en mogelijk nog andere aspecten per 

populatie sterk kunnen verschillen. Als deze 

verschillen dermate groot zijn, zou er zelfs 

sprake kunnen zijn van verschillende (onder-

)soorten. Tot voor kort werden soorten 

alleen onderscheiden op grond van (meestal 

uiterlijke) kenmerken. Als de vormen voor 

het menselijk oog (of oor) maar genoeg 

verschilden, werden ze als aparte soort 

beschouwd. DNA-technieken hebben 

geleerd dat ondanks het feit dat vormen die 

voor ons oog of oor veel minder verschillen, toch sprake kan zijn van verschillende soorten. Kennelijk zijn 

de verschillen voor het betreffende dier (of plant) groter dat wij in eerste blik kunnen waarnemen.  

Aangezien soortvorming altijd en op ieder moment speelt (met andere woorden, we zitten nu niet in een 

eindsituatie van soortvorming) kunnen ook kleine verschillen uiteindelijk zo een groot opstakel worden 

tussen vormen, dat werkelijk nieuwe soorten ontstaan uit een enkele oude soort.  

 

Op 13-06-2010 is Juan op de vangplek aanwezig geweest om de meetvaardigheden op elkaar af te stemmen. 

Geprobeerd werd om de metingen zo standaard mogelijk uit te voeren, zodat ze onderling vergelijkbaar zijn. 

Juan heeft een veel uitgebreidere set van metingen nodig, waarbij een aantal maten door ons in het verleden 

nooit werden genomen. Het bleek zeer nuttig en leerzaam om met meerdere ringers met verschillende 

ervaringen dergelijke zaken uit te wisselen. Naast de biometrie moeten we ook enkele veren verzamelen 

voor onderzoek aan isotopen. Aan de verhouding van isotopen in de veren is namelijk te zien in welke streek 

die veer is aangemaakt. Op die manier is dus 

met een redelijke nauwkeurigheid te 

achterhalen waar de vogel de rui (en veelal 

ook de winter) heeft doorgebracht.  

 

In het najaar zijn ook onze gegevens over 

vangsten en terugvangsten van blauwborsten 

door Juan opgevraagd. Op basis van deze 

gegevens kan met een statistische bewerking 

de overleving per lokatie worden berekend. 

Vervolgens kunnen de lokaties dan worden 

vergeleken. De eerste versie van een 

wetenschappelijk artikel is nu klaar. Het ziet er 

fraai uit, maar voor de werkelijke publicatie 

kunnen we daar nog niet veel over kwijt. T.z.t. 

dus meer over dit onderzoek.  
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Boerenzwaluwonderzoek  
 
Broedvogels op boerenbedrijven 

Voor het tweede jaar is onderzoek gedaan naar broedende 

boerenzwaluwen in boerenstallen. Ook dit jaar werden we 

gastvrij onthaald bij Familie Verduijn en Familie Diks 

aan het Priempad (Zeewolde). Het doel van dit landelijk 

onderzoek is om te achterhalen welke factoren van invloed 

zijn op de achteruitgang van deze trekvogel. Het in kaart 

brengen van broedresultaten en plaatstrouw zijn daarbij 

zeer belangrijke gegevens.  

In de onderzochte stallen zijn 66 nesten van boerenzwaluw 

aangetroffen. Hiervan zaten 11 nesten op slecht bereikbare 

plaatsen. Deze zijn verder niet gevolgd. Op de 55 nesten 

zijn in totaal 262 jongen geringd. Dit lijkt een mooi 

broedresultaat (4,8 jong per nest) maar daarbij moet worden 

bedacht dat er ook wat vervolglegsels bij zitten. Aangezien 

het wel aannemelijk is dat het steeds dezelfde ouders 

hetzelfde nest gebruiken, kan dit jongenaantal worden 

gezien als de gemiddelde jongenproductie per paar in 2010. 

Het is vervolgens de vraag of dit aantal genoeg is om de 

populatie in stand te houden. Modelmatig kan gesteld 

worden dat als gemiddeld iedere broedvogel in zijn/haar 

leven een jong produceert dat ook in zijn/haar leven een 

jong produceert etc-etc-etc   de stand stabiel blijft. 

Onderzocht zal moeten worden hoeveel van deze 

gemiddeld 4.8 jongen de trek en overwintering overleeft en voldoende broedseizoenen overhoudt om voor 

voldoende nageslacht te zorgen.  

Een van de methodes om daar grip op te krijgen is het vangen van de broedende adulte vogels op en nabij de 

broedplaatsen. Door te kijken hoeveel van de gevangen vogels al geringd zijn, is te achterhalen wat de 

overleving is. De diverse vangpogingen leverden 72 vogels op, waarvan 10 reeds geringd waren. Deze 

gegevens zijn nu nog te mager (te korte 

jaarreeks) om meer in detail te kijken 

naar de overleving. De gegevens zijn net 

als onze slaapplaatsvangsten ingebracht 

in het landelijke onderzoek naar 

boerenzwaluwen. Daar zijn deze 

gegevens wel reeds direct bruikbaar voor 

statistische analyse. 
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Het is natuurlijk wel leuk en illustratief om naar de terugmeldingen te kijken: 

 

De volgende terugmeldingen van elders zijn verkregen van als nestjong geringde vogels  

 

 
 

De tien geringde vogels die in 2010 als volgroeide vogel zijn teruggevangen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AR.70463 geringd als pull, Priempad 17 op 18-08-2010. Terug Oosthoven Belgie 26-09-2010 111 Km 

AR.70342 geringd als pull, Priempad 12 op 07-08-2010. Terug Oud Naarden NL 13-09-2010 11 Km. 

AR.70123 geringd als pull, Priempad 12 op 17-06-2010. Terug Elburg NL 01-09-2010 35 Km 

AR.70012 geringd als pull, Priempad 12 op 24-05-2010. Terug OVD 28 NL 19-07-2010 20 Km 

 

 

 

AS.77928 geringd als > 1, Oud Naarden op 19-09-2009. Terug Priempad 17 30-06-2010 man > 1. 

AJ.98762 geringd als 1 Kj, Dronten op 06-08-2008.        Terug Priempad 17 16-06-2010 man > 1 

AP.91957 geringd als pull, Priempad 12 op 03-06-2009. Terug Priempad 17 30-06-2010 man > 1 

AP.90074 geringd als pull, Priempad 17 op13-07-2009. Terug Priempad 17 30-06-2010 man > 1 

AP.90093 geringd als pull, Priempad 17 op22-07-2009. Terug Priempad 17 30-06-2010 man > 1 

AP.91903 geringd als pull, Priempad 12 op 16-05-2009.Terug Priempad 17 30-06-2010 man > 1 

AP.90541 geringd als pull, Priempad 17 op11-08-2009. Terug Priempad 12 17-06-2010 man > 1 

AP.91945 geringd als pull, Priempad 17 op03-06-2009. Terug Priempad 17 16-06-2010 man > 1 

AP.90504 geringd als pull, Priempad 17 op22-07-2009. Terug Priempad 17 16-06-2010 man > 1 

AP.90030 geringd als pull, Priempad 17 op03-07-2009. Terug Priempad 17 16-06-2010 man > 1 
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Boerenzwaluwen op de slaapplaats 

 

Net als voorgaand jaar hebben we weer op onze eigen vangplek aan de Oostvaardersdijk 

boerenzwaluwen gevangen. In vergelijking met voorgaande jaren ging het niet erg geweldig. Na de 

goede jaren 2007 (960 vogels), 2008 (1524), en 2009 (811) bleef in 2010 het totaal aantal gevangen 

boerenzwaluwen steken op 494. Het aantal daarbij gevangen oeverzwaluwen liep minder ver terug 

(2007-  75; 2008 – 72; 2009 – 74; 2010 - 62).  Het leek er sterk op dat de boerenzwaluwen een 

grotere binding hadden met slaapplaatsen in de Lepelaarplassen en Oostvaardersplassen. Dikwijls 

zagen we groepjes vogels boven onze netten en geluidsinstallaties, om vervolgens toch door te 

vliegen naar de andere slaapplaatsen. Kennelijk was dit jaar – in vergelijking met de omgeving - 

onze slaapplaats niet aantrekkelijk genoeg.  

 

 
 

Wachten op de boerenzwaluwen. Ruim voor zonsondergang staan de netten klaar, zwaluwherrie er 

naast en al snel hangen de eerste zwaluwen in de lucht boven de netten verbaasd naar beneden te 

kijken. De muggen komen wat later…… 
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Broedvogelinventarisatie 

 
Voor het derde jaar is het vanggebied ook door middel van de BroedvogelMonitoringProject-methode 

geïnventariseerd. Hiervoor is steeds vlak na het opzetten van de mistnetten een ronde gelopen om alle 

territoriale vogels op kaart te zetten. Aan het eind van het broedseizoen zijn alle gegevens volgens vaste 

regels geclusterd tot broedparen. De waarde van deze inventarisatie is pas na meer jaren echt zichtbaar. Dan 

kunnen we ook naar relaties zoeken tussen de ringgegevens en de BMP-gegevens. Enkele soorten verdienen 

wel wat nadere duiding. 

 

De Roerdomp werd in 2008 en 2009 net buiten het telplot gehoord.  

De Grauwe gans is vooral geteld op basis van paartjes met kleine jongen. De soort is makkelijk te missen 

(oudervogels zijn bij telling naar elders gezwommen) of te overtellen (ouders van elders zijn van elders naar 

het telgebied gekomen. 

Van de Ransuil zijn wel voldoende territoriumwaarnemingen gedaan. Maar aangezien we geen jongen 

hebben gehoord is het toch meer waarschijnlijk dat het nest aan de andere kant van de Vaartweg is gelegen. 

 

 
Soort 2008 2009 2010 

Fuut 2 2 1 

Roerdomp Buiten telplot Buiten telplot - 

Grauwe gans 0 9 3 

Wilde eend 1 3 3 

Krakeend 2 2 2 

Tafeleend 2 1 1 

Kuifeend 1 4 1 

Fazant 1 0 0 

Meerkoet 4 3 4 

Holenduif 1 1 1 

Koekoek 2 1 1 

Ransuil 0 0 1 

Winterkoning 6 1 2 

Heggemus 3 4 4 

Blauwborst 4 5 5 

Merel 4 4 3 

Zanglijster 1 0 2 

Snor 1 1 2 

Sprinkhaanzanger 7 3 4 

Grote karekiet 1 0 0 

Rietzanger 17 15 21 

Bosrietzanger 8 3 8 

Kleine karekiet 41 21 28 

Grasmus 4 2 5 

Tuinfluiter 3 3 5 

Zwartkop 3 1 0 

Fitis 6 6 6 

Tjiftjaf 4 3 2 

Pimpelmees 1 0 1 

Koolmees 1 0 0 

Ekster 0 0 1 

Groenling 0 1 0 

Putter 0 0 1 

Kneu 0 1 2 

Rietgors 8 8 3 

 



- 22 - 

 

Nestkasten 

 
Ook in 2010 zijn de koolmees- en pimpelmeeskasten gecontroleerd. De jongen en eventueel aanwezige 

oudervogels zijn door John de Vries geringd, die hiervoor een aanvulling op zijn ringvergunning heeft 

gekregen. Tijdens het broedseizoen waren 32 kasten beschikbaar. Op onderstaande kaart is het gebied 

aangegeven waar de kasten hangen. De onderlinge afstand van de kasten bedraagt 5-50 meter. 

 

 

Vanuit de 32 kasten zijn 

uiteindelijk zes nestjes 

Pimpelmezen (63 jongen) 

en elf nestjes Koolmezen 

(79 jongen) uitgevlogen. 

Gemiddeld produceerden 

de pimpels dus 10,5 jong 

per nest en de kooltjes 7,2 

jongen per nest. Deze 

nestgroottes zijn redelijk 

standaard, zodat er geen 

aanleiding is om te 

denken dat er in 2010 op 

deze plek polygamie, 

nestroof of eierdump heeft 

plaats gevonden. Dit kan 

bij mezen weldegelijk het 

geval zijn. Zeker als de 

nestelgelegenheid de 

beperkende factor is, 

kunnen mezen op leven en dood alkaar de nestkast uitvechten. Of zelfs dat niet eens, het is 

voorgekomen dat een broedende koolmees-vrouw in een nestkast naast een doodgepikt ander 

vrouwtje op de eieren zat. Ze had haar eigen eitjes naast die van vrouw-1 gedeponeerd en zal 

daarmee op een dubbel broedsel. Ook komen soms gemende nesten van koolmees-pimpelmees 

voor en er zijn nog wel meer variaties op dit thema.  

 

Uit 53% van de kasten vlogen dus jongen. Maar de bezetting was feitelijk nog groter. Van vier 

legsels is uiteindelijk niets groot gekomen (eieren verlaten, jongen verlaten) en in één nestkast is de 

broedpoging tijdens de nestbouw afgebroken. Dat  brengt de totale bezetting op 66% (21/32*100).  

Zoals gesteld is ook een poging gedaan om een beeld te krijgen van de identiteit van de 

oudervogels. Dat is gelukt met vier vrouwen en een man pimpelmees en zes vrouwen en een man 

koolmees.  

 

Winterse nestkastcontroles 

 

Vanaf oktober tot en met februari is maandelijks een avondronde gelopen langs de nestkasten die 

voor de kool- en pimpelmezen zijn opgehangen. Het doel was om te kijken hoeveel vogels deze 

kasten buiten het broedseizoen ook als slaapplaats gebruiken. Ook waren we benieuwd naar 

eventuele plaatstrouw/territorium. Door het bezoek aan het begin van de nacht te doen, de vogel af 

te vangen en weer terug in de kast te doen, is de verstoring minimaal. In deze winter zijn alleen 

koolmezen in de kasten aangetroffen.  
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Op 24 oktober werd de eerste ronde gelopen, waarbij tevens het oude nestmateriaal werd 

verwijderd. In de 30 nesten werden tien koolmezen aangetroffen (6 man, 4 vrouw). Twee kasten 

waren afgelopen najaar van de boom gevallen en lagen dus onbruikbaar naast de boom.  

 

Op 23 november het tweede bezoek. Uit de kasten kwamen 19 koolmezen (11 man, 6 vrouw, 2 

vogels ontsnapt). Inmiddels waren nog twee kasten van de boom gevallen, zodat het aantal 

gecontroleerde kasten op 28 kwam. Eind november zijn alle kasten opgehangen.  

 

De controle op 24 december betekende een drama. Door het strenge winterweer en predatie in de 

nestkasten zijn er nog al wat slachtoffers ontstaan. Predatie was vrijwel zeker door bosmuizen 

veroorzaakt. We treffen af en toe een bosmuizennest in een kast aan, bosmuizen zijn gekende 

vleeseters en in het bos treffen we in de sneeuw talloze prenten van bosmuizen aan. Er werden 

zeven levende koolmezen aangetroffen (5 man, 2 vrouw). Daarnaast troffen we 15 dode koolmezen 

aan. Het grootste gedeelte helemaal gesloopt, alleen de veren en het ringetje waren achtergebleven.  

Navraag op het ringersnet leerde dan sterfte elders niet opmerkelijk hoog heeft gelegen. Wel werd 

algemeen aangenomen dat bosmuizen de vraat heeft veroorzaakt, maar niet iedereen was overtuigd 

dat de muizen ook daadwerkelijk verantwoordelijk waren voor de dood van de mezen. Opgemerkt 

moet worden dat deze winter ook vrij veel is bijgevoerd op de vangplek. De suggestie is gedaan dat 

tijdelijke uitputting van deze kunstmatige voedselbron mogelijk oorzaak van de sterfte is geweest. 

Dat lijkt evenwel niet heel waarschijnlijk, omdat de sterfte in het hele kassenbestand optrad, ook 

verder van de voerplek af. Bovendien is het aangeboden voedsel – zeker in die strenge 

winterperiode – nooit uitgeput geweest. We denken dat het samenvallen van een lokaal hoge 

bosmuizenstand en het strenge winterweer de oorzaak van de mezensterfte is geweest.  

Een kast werd niet gecontroleerd, een andere was vastgevroren. 

 

Op 23 januari bleek het gebruik van de nestkasten fors te zijn afgenomen. Niet onlogisch na de 

bosmuizen-ramp die zich in december had voltrokken. Slechts drie vogels durfden een 

overnachting aan (1 man, 2 vrouw). Uit onderzoek elders blijkt evenwel dat de winterse bewoning 

vooral gekoppeld is aan de nachtelijke koude. Afname van bewoning aan het eind van de winter is 

zeer gebruikelijk.  

 

Ook op 24 februari nog maar twee vogels. Een man en een vrouw. 

 

Niet alleen mezenkasten: 

onder de brug is een nestkast 

voor duif of kerkuil 

opgehangen. Ab op de ladder 

die wordt vastgehouden door 

Wim.
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de nestkastcontroles in de winter. Zwart = kast niet bruikbaar, 

van de boom gevallen; grijs = kast niet gecontroleerd, † = dood aangetroffen in de nestkast, ongeringd 

 

kast 24-10-2010 23-11-2010 24-12-2010 23-1-2011 24-2-2011 

1 Leeg Leeg Leeg Leeg Leeg 

2 Leeg V458922 V458922 V458960 V521006 

3      Leeg V347068 Leeg 

4 V458924 Leeg V512231 Leeg Leeg 

5 Leeg Ontsnapt V328681† Leeg Leeg 

6 Leeg V347095 V328755† Leeg Leeg 

7 V512286 V512286 V328505† Leeg Leeg 

8 Leeg V347085 V347085† Leeg Leeg 

9 V347085 V328893 V328893† Leeg Leeg 

10 V347095  V328755 V347095† Leeg Leeg 

11 Leeg Ontsnapt Leeg Leeg Leeg 

12 Leeg Leeg V328620 Leeg Leeg 

13 V328809 Leeg  ongeringd† Leeg Leeg 

14 V512287 V512287 Leeg Leeg Leeg 

15 Leeg V347068 Leeg Leeg Leeg 

16 Leeg V328568   Leeg Leeg 

17 Leeg Leeg Leeg Leeg Leeg 

18 V347068 Leeg Leeg Leeg Leeg 

19 Leeg V328995   Leeg Leeg 

20 Leeg Leeg V328868† Leeg Leeg 

21 Leeg   V328568† Leeg Leeg 

22 V328673 V347188 Leeg Leeg Leeg 

23 Leeg   V347068 Leeg Leeg 

24 Leeg Leeg ongeringd† Leeg Leeg 

25 Leeg V328745 ongeringd† Leeg Leeg 

26 Leeg V328673 V328673† Leeg Leeg 

27 V328568 V512238 V512238† Leeg Leeg 

28     V328984† Leeg Leeg 

29 V347064  V347064 V347064 Leeg Leeg 

30 Leeg Leeg V512287† Leeg Leeg 

31 Leeg V458917 V458960 Leeg V328995 

32 Leeg V328984 V328995 V328995 Leeg 
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Uit het verleden…. 

 
Voordat wij op deze vangplek in 2007 begonnen, heeft het echtpaar Liebregts van 1985 tot en met 

2003 hier vogels geringd. In de jaren daarvoor – vanaf 1977 - werd hier door Klaas Visser (met 

assistentie van Liebregts) gevangen. Alle vanggegevens van Liebregts zijn bij het Vogeltrekstation 

digitaal opgeslagen, en er wordt een poging gedaan om de gegevens van Klaas Visser ook te 

digitaliseren. Nu het Vogeltrekstation op nieuwe programmatuur is overgestapt is het voor ons nu 
mogelijk geworden om de gegevens van Liebregts te raadplegen en te bewerken.  

In 2005 heeft Mw Liebregts verslag gedaan van haar vangwerk in het door het Flevolandschap uitgegeven 

boekje “Uit het logboek van een ringer”. In dit zeer leesbare verhaal worden de vangsten vanaf 1978 (dus 

ook van Visser) gepresenteerd. Wat ik er echter in mis, is een goed kwantitatief overzicht van de 

vanggegevens. Van veel soorten wordt weliswaar een grafiekje (met boven iedere balk ook het gevangen 

aantal) gegeven, maar het bleef bijvoorbeeld onduidelijk of hier sprake was van het totaal aan vangsten of 

dat ook de terugmeldingen bij waren opgeteld. Nu blijkt na vergelijking met de database dat alleen de nieuw 

geringde vogels zijn gepresenteerd. Bovendien is niet voor iedere soort een overzicht gegeven per jaar.  

 

De gegevens zijn niet zondermeer te vergelijken met onze gegevens, diverse correcties moeten worden 

toegepast.  Zo moet worden gecorrigeerd voor de vangstinspanning (aantal meters mistnet en frequentie van 

vangen) alsook voor specifieke vangacties. Het is onduidelijk hoeveel meter mistnet door Liebregts werd 

geplaatst en hoe dit in de jaren veranderde. Wel kunnen we achterhalen hoe vaak een vangpoging werd 

ondernomen. 
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Uit bovenstaande grafiek blijkt dat een redelijk constante vangstinspanning werd gepleegd in de periode 

1987-1995. Daarna nam het aantal vangdagen af. Het is – zoals al hiervoor gesteld – ook mogelijk dat het 

aantal meters mistnet tussen de jaren niet constant is geweest. Vanaf 2007 hebben wij het stokje 

overgenomen, maar het aantal vangdagen is wel behoorlijk achter gebleven bij het aantal van Liebregts.  
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totaal vangsten per jaar
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Als we deze totale vangsten “confronteren” met de vangdagen, zijn de verschillen minder groot: 

 

aantal gevangen vogels per vangdag
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Zoals hiervoor gesteld, helaas kunnen we het aantal meters gebruikt mistnet en de tijdsduur niet meer 

achterhalen. Het meest objectief zou immers zijn om de gegevens te presenteren als “aantal gevangen vogels 

per vangdag, per meter net, per uur”. Helaas is het ook niet mogelijk om te achterhalen in welk biotopen 

Liebregts de netten had staan. Corrigeren voor verandering van netopstelling naar biotoop is daarom ook 

niet mogelijk. 
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De makkelijkste manier om de gegevens per soort alsnog vergelijkbaar te krijgen, is om het aantal vangsten 

van een soort te delen op het totaal aantal vangsten van dat jaar. Daarbij vormt het totaal aantal gevangen 

vogels feitelijk een afspiegeling van de vanginspanning. We gaan er dus – noodgedwongen - vanuit dat 

veranderingen in het lokale landschap niet bij alle soorten gelijkertijd heeft geleid in een gelijke 

aantalverandering.  

 

Daar hoort nog wel een extra bewerking op te worden losgelaten. Liebregts ging in de zomer-nazomer nooit 

in de avonduren op boerenzwaluw vangen (slaapplaats). Wij vingen echter op zo‟n 10-20 avonden op de 

slaapplaats.  

Binnen onze gegevens neemt de boerenzwaluw een prominente plek in (8-27% van de vangsten) in 

tegenstelling tot Liebregts (nooit boven de 0,1%). Dit is geheel een resultante van een extra vanginspanning 

op die soort,  terwijl bij dit zwaluwvangen nauwelijks andere soorten in enige betekenis zijn gevangen. 

Daarom is ervoor gekozen de boerenzwaluw in het hierna volgende buiten de totalen te brengen. Voor zover 

bekend is er verder geen groot verschil geweest in vangmethodiek zoals het gebruik van geluid die een grote 

invloed op de aantallen en soortsamenstelling heeft gehad.  

 

In het navolgende belicht ik enkele soorten die opmerkelijke trends vertonen.  

 

Blauwborst 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De grafiek die voor de blauwborst uit onze gegevens is te peuren, komt haast naadloos overeen met de voor 

Flevoland bekende trend. De soort heeft als gevolg van het toenemen van structuur (ruigte, boomgroei) in 

het Flevolander rietland een enorme vlucht genomen in de jaren 1980-1990. Min of meer gelijktijdig kreeg 

ook de Biesbosch-populatie een flinke zet in de rug, vanwege afname van het getij en de daarop volgende 

rietlandverruiging. Beide populaties hebben als bron gediend voor de wederopstanding van de populatie van 

heel Nederland en omliggende gebieden. Door afname van rietland (zowel in kwaliteit als kwantiteit) zakte 

de Flevolander populatie weer in het daaropvolgende decennium in en is sinds pakweg de eeuwwisseling 

redelijk stabiel. Het is wel opmerkelijk dat de populatie ook in de gebieden die rietland zijn gebleven (onze 

vangplek met het achterland van de Oostvaardersplassen) kennelijk niet voldoende blauwborsten leveren om 

de vangsten op peil te houden. Bijlsma geeft  voor het buitenkaadse gedeelte van de Oostvaardersplassen de 

volgende broedaantallen: 1997 – 283 paar; 2002 – 92 paar; 2007 – 88 paar). Kennelijk heeft ook in dit 

gebied de terugval zich voltrokken in het laatste decennium van de vorige eeuw.  

Sinds 2008 lijkt een langzame groei zich af te tekenen. De toekomst zal leren of hier sprake is van een 

werkelijke groei of dat hier slechts sprake is van een schommeling. 
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Baardman 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het patroon van de baardman lijkt haast spiegelbeeldig aan de blauwborst. Voor een groot deel klopt dat ook 

wel. Waar een blauwborst het moet hebben van ouder en verruigd riet, daar is de baardman juist een 

liefhebber van jong en minder structuurrijk riet. De cijfers van Bijlsma passen ook mooi bij het beeld uit de 

grafiek: 1997-2 paar; 2002-21 paar; 2007-7 paar. Het is waarschijnlijk dat baardmannen profiteren van de 

toegenomen begrazing in de drogere delen van het rietland door grote grazers en in het natte rietland door 

ganzen. Ook de lijn door laatste drie jaar lijkt omgekeerd evenredig aan die bij de blauwborst. Dat doet toch 

vermoeden dat hier niet sprake is van een toevallige schommeling.   

 

Boomkruiper 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De gegevens van Liebregts lopen mooi in de pas met de door SOVON op haar website gepresenteerde 

landelijke trend voor de boomkruiper. Er kan echter ook een lokaal fenomeen spelen, namelijk het ouder 

worden van de houtige opstanden op de vangplek. De twee daljaren in 1998 en 1999 zijn nog niet goed 

verklaarbaar. Ik kon niet achterhalen of dit bijvoorbeeld te maken heeft gehad met werkzaamheden in de 

buurt van de vangplek. In haar verslag doet Mw. Liebrechts ook geen uitspraak over deze terugval. Ook de 

veel lagere vangsten tussen 2007-2009 zijn niet in lijn met de landelijke trend. Het is mogelijk dat hier toch 

sprake is van een andere netopstelling. De aantallen van boomkruiper zijn sowieso laag, en als je net de 

netten niet heb staan op de locaties waar boomkruipers gevangen kunnen worden, vis je achter het net. 
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Bosrietzanger  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De bosrietzanger vertoont een ietwat gelijk beeld als de blauwborst, hoewel de piek wat later optreedt. Ook 

de bosriet wil wat ruiger riet hebben met wat verspreide boompjes als zangpost.  Hier lijkt vooral een lokaal 

fenomeen de aantalsveranderingen te veroorzaken. De landelijke SOVON-trend (zie www.sovon.nl) is niet 

direct herkenbaar in onze grafiek Toch komen bepaalde pieken en dalen wel overeen, zodat een veel breder 

werkende oorzaak van aantalsverandering ook in onze cijfers doorklinken.   

 
Kleine karekiet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De grafiek van de nauw verwante kleine karekiet verloopt heel anders. Nu is de kleine karekiet veel meer 

een echte rietvogel én heeft een heel ander overwinteringsgebied (West-Afrika, i.t.t. Oost-Afrika voor de 

bosrietzanger). Het is daarom niet onlogisch om een andere trend in de grafiek te zien. Ook hier spelen 

zowel lokale als bovenlokale factoren in op de aantallen.  
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Matkop 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De Matkop is in heel Nederland sinds 1990 flink achteruit gegaan. De landelijke populatie is inmiddels 

gehalveerd. Onze vangplek en omgeving kon zich niet aan die algehele malaise onttrekken. Tegenwoordig is 

de matkop een zeldzame vangst geworden. In 2009 vingen we er nog maar vier. Gelukkig wisten in 2010 

weer 28 vogels onze netten te vinden. Maar het blijft mager ten opzichte van de 100+ die Liebrechts 

jaarlijks ving. 

 

Rietzanger 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Over de rietzanger zijn gelukkig positievere verhalen te vertellen. Tegenwoordig hebben we vangdagen met 

meer dan 100 rietzangers. Een ontwikkeling waarover 15-20 jaar geleden alleen stilletjes gedroomd werd! In 

die tijd werd een dergelijk getal in een heel jaar al als goed beschouwd. De rietzanger heeft veel te lijden 

gehad van droogtes in de Sahel (Noord-Afrika) in de jaren 70-80 van vorige eeuw. We weten maar slecht 

hoe de aantallen daarvoor waren, dus we kunnen nu ook niet stellen of de rietzanger het verloren terrein 

volledig of slechts ten dele heeft goedgemaakt. De landelijke SOVON-trend laat zien dat de stand na 2002 

(tijdelijk hoogtepunt) ineens fors ging schommelen. In 2003 en 2005 een terugval en sindsdien weer een 

stijgende lijn. Dat komt mooi overeen met onze gegevens. 
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VANGSTEN PER DAG 

 

28 maart 2010   Periode netten open: 7:15-10:30; Meters net open: 198m 

Geluid: geen    Totaal: 23 exemplaren, 10 soorten 

Heggenmus  4  1  Zanglijster  1  -  

Roodborst  5  -  Tjiftjaf  3  -  

Blauwborst  1  -  Fitis  2  1  

Roodborsttapuit  1  -  Groenling  2  -  

Merel  1  -  Rietgors  1  -  

5 april 2010   Periode netten open: 5:30-10:20; Meters net open: 275m 

Geluid: geen    Totaal: 54 exemplaren, 14 soorten 

Winterkoning  1  -  Rietzanger  5  -  

Heggenmus  -  3  Tjiftjaf  14  1  

Roodborst  10  -  Fitis  2  3  

Nachtegaal  1  -  Pimpelmees  2  -  

Blauwborst  2  -  Koolmees  -  1  

Merel  -  2  Kneu  2  -  

Zanglijster  1  -  Rietgors  2  2  

10 april 2010   Periode netten open: 6:00-11:00; Meters net open: 296m 

Geluid: geen    Totaal:32 exemplaren, 12 soorten 

Winterkoning  2  -  Sprinkhaanzanger  1  -  

Heggenmus  1  2  Rietzanger  3  1  

Roodborst  3  2  Tjiftjaf  3  -  

Blauwborst  1  -  Fitis  4  4  

Merel  -  1  Pimpelmees  1  -  

Zanglijster  1  -  Koolmees  1  1  

18 april 2010   Periode netten open: 5:45-11:45; Meters net open: 296m 

Geluid: geen    Totaal:38 exemplaren, 10 soorten 

Heggenmus  -  4  Rietzanger  9  5  

Blauwborst  1  -  Zwartkop  2  1  

Merel  2  -  Tjiftjaf  1  1  

Sprinkhaanzanger  1  -  Fitis  6  2  

Snor  1  -  Koolmees  1  1  

25 april 2010   Periode netten open: 5:45-12:00; Meters net open: 311m 

Geluid: geen    Totaal: 83 exemplaren, 16 soorten 

Winterkoning  -  1  Grasmus  6  -  

Heggenmus  1  -  Zwartkop  1  -  

Roodborst  8  -  Tjiftjaf  1  1  

Gekraagde Roodstaart  1  -  Fitis  10  6  

Merel  -  1  Staartmees  1  1  

Zanglijster 1 - Pimpelmees  1  2  

Sprinkhaanzanger  3  1  Koolmees  -  3  

Rietzanger  18  10  Kneu  1  -  

Kleine Karekiet  2  2     
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8 mei 2010    Periode netten open: 5:25-11:00; Meters net open: 268m 

Geluid: geen    Totaal: 51 exemplaren, 12 soorten 

Ransuil  1  -  Kleine Karekiet  3  1  

Heggenmus  -  2  Grasmus  5  1  

Blauwborst  -  1  Tuinfluiter  4  1  

Sprinkhaanzanger  2  2  Tjiftjaf  2  1  

Rietzanger  3  10  Fitis  2  8  

Bosrietzanger  1  -  Kneu  1  -  

16 mei 2010   Periode netten open: 4:55-11:55; Meters net open: 317m 

Geluid: geen    Totaal: 52 exemplaren, 15 soorten 

Boerenzwaluw  1  -  Grasmus  1  1  

Witte Kwikstaart  1  -  Tuinfluiter  3  2  

Heggenmus  -  2  Tjiftjaf  1  -  

Witgesterde Blauwborst  1  -  Fitis  1  5  

Paapje  1  -  Pimpelmees  -  2  

Zanglijster  -  1  Koolmees  1  -  

Rietzanger  7  13  Kneu  1  -  

Kleine Karekiet  3  4     

23 mei 2010   Periode netten open: 5:00-11:30; Meters net open: 266 

Geluid: geen    Totaal: 66 exemplaren, 17 soorten 

IJsvogel  1  -  Kl. Karekiet  9  6  

Grote Bonte Specht  -  1  Grasmus  2  -  

Heggenmus  -  2  Tuinfluiter  3  3  

Blauwborst  1  -  Fitis  -  9  

Witgesterde Blauwborst  1  1  Pimpelmees  3  1  

Merel  -  1  Putter  2  -  

Sprinkhaanzanger  -  1  Kneu  1  -  

Rietzanger  3  12  Rietgors  1  1  

Bosrietzanger  1  -     

5 juni 2010    Periode netten open: 4:30-10:30; Meters net open: 266 

Geluid: geen    Totaal: 125 exemplaren, 19 soorten 

Heggenmus  1  -  Grasmus  3  1  

Blauwborst  2  1  Tuinfluiter  3  2  

Wit.st. Blauwborst  -  1  Zwartkop  1  -  

Merel  -  1  Fitis  11  2  

Zanglijster  1  -  Baardmannetje  -  1  

Sprinkhaanzanger  -  2  Pimpelmees  2  14  

Snor  1  -  Koolmees  -  1  

Rietzanger  9  16  Groenling  1  -  

Bosrietzanger  6  -  Rietgors  2  3  

Kleine Karekiet  16  21     
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13 juni 2010   Periode netten open: 4:45-12:00; Meters net open: 352 

Geluid: roodmus en blauwborst zachtjes bij extra netten  Totaal: 160 exemplaren, 17 soorten 

Winterkoning  1  -  Grasmus  3  1  

Heggenmus  1  -  Tuinfluiter  2  2  

Nachtegaal  1  -  Zwartkop  1  -  

Blauwborst  3  2  Tjiftjaf  5  -  

Witgesterde Blauwborst  3  2  Fitis  9  7  

Sprinkhaanzanger  1  1  Matkop  4  -  

Rietzanger  21  19  Pimpelmees  6  -  

Bosrietzanger  6  1  Rietgors  7  6  

Kleine Karekiet  24  21     

26 juni 2010   Periode netten open: 4:50-12:00; Meters net open: 374 

Geluid: geen    Totaal: 405 exemplaren, 27 soorten 

Ransuil  1  -  Rietzanger  95  25  

IJsvogel  2  -  Bosrietzanger  3  6  

Grote Bonte Specht  4  1  Kl. Karekiet  24  28  

Gele Kwikstaart  1  -  Grasmus  7  2  

Gr.Gele Kwikstaart  1  -  Tuinfluiter  6  2  

Heggenmus  3  -  Zwartkop  4  -  

Roodborst  2  -  Tjiftjaf  28  -  

Nachtegaal  1  -  Fitis  41  -  

Blauwborst  8  -  Matkop  3  -  

Witgesterde Blauwborst  1  2  Pimpelmees  48  7  

Merel  3  -  Koolmees  17  -  

Zanglijster  1  -  Kneu  3  1  

Sprinkhaanzanger  5  1  Rietgors  15  1  

Snor  2  -     

2 juli 2010  Periode netten open: 19:30-21:15; Meters net open: 18 meter, boven riet uitstekend 

Geluid: gierzwaluw en boerenzwaluw Totaal: 8 exemplaren, 4 soorten 

Rietzanger  2  1  Grasmus  1  -  

Kleine karekiet -  3  Fitis  1  -  
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4 juli 2010    Periode netten open: 4:45-12:00; Meters net open: 368 

Geluid: buiten bereik van CES-netten gierzwaluw en blauwborst Totaal: 296 exemplaren, 21 soorten 

Grote Bonte Specht  5  -  Kleine Karekiet  46  27  

Boerenzwaluw  -  1  Grasmus  4  2  

Winterkoning  3  -  Tuinfluiter  12  2  

Roodborst  1  -  Zwartkop  7  -  

Blauwborst  1  -  Tjiftjaf  13  1  

Merel  1  -  Fitis  41  1  

Zanglijster  -  1  Pimpelmees  7  1  

Sprinkhaanzanger  4  -  Koolmees  4  1  

Snor  3  -  Groenling  1  -  

Rietzanger  70  25  Rietgors  6  -  

Bosrietzanger  2  3     

10 juli 2010    Periode netten open: 5:00-11:30; Meters net open: 365m 

Geluid: geen    Totaal: 422 exemplaren, 23 soorten 

Winterkoning  4  -  Tuinfluiter  8  2  

Roodborst  3  -  Zwartkop  3  -  

Blauwborst  2  -  Tjiftjaf  17  -  

Witster Blauwborst  1  -  Fitis  31  1  

Merel  -  1  Baardmannetje  42  1  

Zanglijster  -  1  Matkop  5  -  

Sprinkhaanzanger  2  1  Pimpelmees  14  1  

Snor  1  -  Koolmees  6  3  

Rietzanger  56  24  Boomkruiper  1  -  

Bosrietzanger  11  2  Groenling  2  -  

Kleine Karekiet  100  45  Rietgors  16  1  

Grasmus  14  -     

18 juli 2010    Periode netten open: 5:00-12:00; meters net open: 368 

Geluid: roodmus, blauwborst en witgat Totaal: 382 exemplaren, 25 soorten 

Grote Bonte Specht  1  -  Zwartkop  4  -  

Boerenzwaluw  1  -  Tjiftjaf  4  -  

Winterkoning  7  -  Fitis  21  2  

Heggenmus  1  -  Baardmannetje  42  5  

Blauwborst  2  1  Matkop  1  -  

Witster Blauwborst  -  1  Pimpelmees  4  1  

Zanglijster  1  -  Koolmees  6  1  

Sprinkhaanzanger  1  -  Boomkruiper  1  -  

Rietzanger  46  20  Gaai  1  -  

Bosrietzanger  8  -  Vink  1  -  

Kleine Karekiet  124  50  Groenling  1  -  

Grasmus  2  3  Rietgors  12  2  

Tuinfluiter  4  -     
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19 juli 2010    Periode netten open: 20:15-22:15  Meters net open: 60 

Geluid: boerenzwaluw en oeverzwaluw Totaal: 53 exemplaren, 7 soorten 

Oeverzwaluw 1  -  Tjiftjaf  -  1  

Boerenzwaluw  28  1  Baardmannetje 7  -  

Rietzanger 1  2  Rietgors 2 - 

Kleine karekiet 10  -      

22 juli 2010    Periode netten open: 20:30-22:30 Meters net open: 69 

Geluid: oeverzwaluw en boerenzwaluw Totaal: 28 exemplaren, 4 soorten 

Boerenzwaluw 17  1  Kleine karekiet  5  2  

Rietzanger 1  1  Rietgors - 1 

25 juli 2010    Periode netten open: 5:15-13:00 Meters net open: 349 

Geluid: witgat     Totaal: 297 exemplaren, 16 soorten 

Witgat  1  -  Grasmus  6  2  

IJsvogel  -  1  Tuinfluiter  3  1  

Winterkoning  2  -  Zwartkop  4  -  

Sprinkhaanzanger  -  1  Tjiftjaf  1  -  

Snor  3  -  Fitis  7  2  

Rietzanger  27  9  Baardmannetje  16  1  

Bosrietzanger  15  2  Koolmees  1  3  

Kleine Karekiet  155  32  Rietgors  2  -  

27 juli 2010    Periode netten open: 20:15-21:45;  Meters net open: 51 

Geluid: oever en boerenzwaluw  Totaal: 54 exemplaren, 5 soorten 

Oeverzwaluw 4  -  Braamsluiper  1  -  

Boerenzwaluw  37  1  Rietgors 1  -  

Kleine karekiet 9  1       

30 juli 2010    Periode netten open: 19:45-23:59; Meters net open: 69 

Geluid: boerenzwaluw + oeverzwaluw, in donker witgat en kwartel Totaal: 88 exemplaren, 7 soorten 

IJsvogel 1  -  Rietzanger 3  3  

Oeverzwaluw  7  2  Bosrietzanger 1  -  

Boerenzwaluw 54  1  Kleine karekiet 15 - 

Sprinkhaanzanger 1  -      

1 augustus 2010    Periode netten open: 5:15-12:00; Meters net open: 372 

Geluid: witgat/oeverloper   Totaal: 362 exemplaren, 20 soorten 

Wilde Eend  1  -  Grasmus  8  6  

Witte Kwikstaart  1  -  Tuinfluiter  2  -  

Winterkoning  1  -  Zwartkop  4  -  

Blauwborst  3  -  Tjiftjaf  8  1  

Zanglijster  1  -  Fitis  9  -  

Sprinkhaanzanger  1  1  Baardmannetje  -  5  

Snor  6  -  Matkop  1  -  

Rietzanger  50  7  Pimpelmees  5  -  

Bosrietzanger  10  3  Boomkruiper  1  -  

Kleine Karekiet  165  61  Rietgors  1  -  

3 augustus 2010   Periode netten open: 19:45-22:00;  Meters net open: 93 

Geluid: boerenzwaluw en oeverzwaluw Totaal: 63 exemplaren, 4 soorten 

Boerenzwaluw 42  -  Bosrietzanger  1  -  

Rietzanger 1  -  Kleine karekiet 14 5 
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6 augustus 2010   Periode netten open: 19:30-23:00; Meters net open: 97 

Geluid: boerenzwaluw en oeverzwaluw Totaal: 113 exemplaren, 4 soorten 

Oeverzwaluw 15  1  Rietzanger  4  -  

Boerenzwaluw 70  1  Kleine karekiet 15 7 

8 augustus 2010   Periode netten open: 05:30-11:00; Meters net open: 253 

Geluid: waterrietzanger, witgat, boerenzwaluw en oeverzwaluw Totaal: 170 exemplaren, 16 soorten 

Boerenzwaluw  2  -  Rietzanger  30  6  

Winterkoning  1  1  Bosrietzanger  1  -  

Heggenmus  -  1  Kleine Karekiet  85  22  

Blauwborst  2  1  Braamsluiper  1  -  

Gekraagde Roodstaart  1  -  Grasmus  1  2  

Sprinkhaanzanger  2  -  Tuinfluiter  2  1  

Snor  1  -  Fitis  2  -  

Waterrietzanger  1  -  Baardmannetje  1  3  

9 augustus 2010    Periode netten open: 20:00-22:00; Meters net open: 115 

Geluid: boerenzwaluw en oeverzwaluw Totaal: 62 exemplaren, 7 soorten 

Oeverzwaluw  5  -  Tuinfluiter -  1  

Boerenzwaluw  41  -  Koolmees -  1  

Rietzanger 3  -  Groenling 1  -  

Kleine karekiet 7  3      

12 augustus  2010    Periode netten open: 20:15-22:00; Meters net open: 45 

Geluid: boerenzwaluw en oeverzwaluw Totaal: 95 exemplaren, 5 soorten 

Oeverzwaluw  21  2  Kleine karekiet 8  1  

Boerenzwaluw  57  2  Grasmus 1 -  

Rietzanger 2  1      

14 augustus 2010   Periode netten open: 06:00-12:15; Meters net open: 351 

Geluid: waterrietzanger, oeverloper, snor en sperwergrasmus  Totaal: 281 exemplaren, 24 soorten 

Oeverloper  6  -  Kleine Karekiet  129  22  

IJsvogel  1  -  Braamsluiper  1  -  

Winterkoning  5  -  Grasmus  10  1  

Heggenmus  4  -  Tuinfluiter  7  -  

Roodborst  1  -  Zwartkop  4  -  

Blauwborst  1  -  Tjiftjaf  5  -  

Gekraagde Roodstaart  1  -  Fitis  6  -  

Sprinkhaanzanger  1  -  Matkop  2  -  

Snor  8  -  Pimpelmees  6  -  

Waterrietzanger  2  -  Koolmees  -  1  

Rietzanger  36  8  Boomkruiper  1  -  

Bosrietzanger  8  1  Rietgors  3  -  
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21 augustus 2010   Periode netten open: 06:15-11:30; Meters net open: 351 

Geluid: ??    Totaal: 161 exemplaren, 22 soorten 

Boerenzwaluw  1  -  Braamsluiper  1  -  

Winterkoning  1  1  Grasmus  3  1  

Heggenmus  1  -  Tuinfluiter  12  2  

Roodborst  1  -  Zwartkop  7  -  

Blauwborst  1  -  Tjiftjaf  4  -  

Paapje  1  -  Fitis  2  -  

Sprinkhaanzanger  3  1  Matkop  -  1  

Snor  -  1  Pimpelmees  5  1  

Rietzanger  7  2  Koolmees  2  -  

Bosrietzanger  3  -  Groenling  1  -  

Kleine Karekiet  88  5  Rietgors  2  -  

21 augustus 2010   Periode netten open: 19:30-22:15; Meters net open: 18 

Geluid: boerenzwaluw – oeverzwaluw Totaal: 72 exemplaren, 2 soorten 

Oeverzwaluw  2  -  Boerenzwaluw  67  3  

1 september 2010   Periode netten open: 20:00-22:00; Meters net open: 18 

Geluid: boerenzwaluw – oeverzwaluw Totaal: 20 exemplaren, 3 soorten 

Oeverzwaluw 1 - Kleine karekiet 4 - 

Boerenzwaluw  15 -      

5 september 2010   Periode netten open: 05:30-12:00; Meters net open: 364 

Geluid: draaihals, sperwergras, zwaluwen, gr.gele kwik, pimpelmees Totaal: 149 exemplaren, 18 soorten 

Winterkoning  4  1  Tuinfluiter  2  -  

Heggenmus  7  -  Zwartkop  12  -  

Roodborst  5  -  Tjiftjaf  27  -  

Paapje  1  -  Fitis  1  -  

Tapuit  1  -  Baardmannetje  -  1  

Snor  2  -  Pimpelmees  15  4  

Rietzanger  4  -  Koolmees  2  -  

Kleine Karekiet  53  1  Groenling  1  -  

Grasmus  2  -  Rietgors  3  -  

11 september 2010  Periode netten open: 05:45-12:30; Meters net open: 266 

Geluid:sp.grasmus, rietgors, zwartkop, roodborst, blauwborst, tjiftjaf Totaal: 227 exemplaren, 19 soorten 

IJsvogel  1  -  Kleine Karekiet  60  13  

Grote Bonte Specht  2  -  Grasmus  3  -  

Winterkoning  -  1  Tuinfluiter  1  -  

Heggenmus  2  -  Zwartkop  20  -  

Roodborst  2  -  Tjiftjaf  25  2  

Blauwborst  2  -  Fitis  1  -  

Paapje  4  -  Pimpelmees  32  2  

Sprinkhaanzanger  1  -  Koolmees  5  -  

Rietzanger  1  -  Rietgors  42  4  

Bosrietzanger  1  -     

11 september 2010   Periode netten open: 19:30-21:00; Meters net open: 27 

Geluid: boerenzwaluw, oeverzwaluw Totaal: 51 exemplaren, 2 soorten 

Oeverzwaluw  1  -  Boerenzwaluw  50  -  
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18 september 2010  Periode netten open: 05:45-13:00; Meters net open: 383 

Geluid: zwartkop, sp.rasmus, roodborst, mezen, rietgors  Totaal: 260 exemplaren, 17 soorten 

Winterkoning  2  -  Baardmannetje  31  1  

Heggenmus  7  2  Matkop  1  1  

Zanglijster  1  -  Pimpelmees  69  8  

Waterrietzanger  1  -  Koolmees  7  2  

Rietzanger  2  -  Boomkruiper  1  -  

Kleine Karekiet  53  11  Spreeuw  2  -  

Grasmus  -  1  Groenling  2  -  

Zwartkop  12  -  Rietgors  33  1  

Tjiftjaf  8  1     

19 september 2010  Periode netten open: 06:30-10:30; Meters net open: 348 

Geluid: zwartkop, roodborst, mezen, rietgors, struikrietzanger, tjiftjaf Totaal: 116 exemplaren, 17 soorten 

IJsvogel  1  -  Kleine Karekiet  22  6  

Grote Bonte Specht  1  -  Zwartkop  15  -  

Winterkoning  3  1  Tjiftjaf  13  1  

Heggenmus  2  -  Matkop  -  1  

Roodborst  5  -  Pimpelmees  16  3  

Merel  1  1  Koolmees  1  4  

Zanglijster  2  -  Spreeuw  1  -  

Snor  1  -  Rietgors  9  4  

Rietzanger  1  1     

26 september 2010  Periode netten open: 06:15-12:15; Meters net open: 351 

Geluid: sib-sprinkhaan, roodborst, zwartkop, tjif, mezen, rietgors, goudhaan, sperwergrasmus 

Totaal: 108 exemplaren, 16 soorten 

IJsvogel  1  1  Tuinfluiter  2  -  

Winterkoning  5  2  Zwartkop  5  1  

Heggenmus  3  -  Tjiftjaf  6  -  

Roodborst  23  -  Baardmannetje  -  1  

Gekraagde Roodstaart  1  -  Matkop  -  3  

Merel  6  1  Pimpelmees  9  4  

Zanglijster  6  -  Koolmees  2  2  

Kleine Karekiet  13  3  Rietgors  8  -  

29 september 2010  Periode netten open: 06:00-12:00; Meters net open: 271 

Geluid: lijsters, zwartkop, bladkoning, roodborst, overdag omgezet naar rietgors, groenling en mezen 

Totaal: 174 exemplaren, 19 soorten 

Sperwer  1  -  Tuinfluiter  1  -  

Winterkoning  3  2  Zwartkop  2  -  

Heggenmus  3  -  Tjiftjaf  7  1  

Roodborst  45  -  Baardmannetje  35  9  

Gekraagde Roodstaart  1  -  Matkop  -  2  

Paapje  1  -  Pimpelmees  10  3  

Beflijster  1  -  Koolmees  9  2  

Merel  1  -  Ringmus  2  -  

Zanglijster  14  -  Rietgors  1  2  

Kleine Karekiet  10  6     
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3 oktober 2010   Periode netten open: 06:00-12:00; Meters net open: 291 

Geluid: roodborst, zwartkop, bladkoning, lijsters en overdag tjif, goudhaan, mezen en (barm)sijs. 

Totaal: 110 exemplaren, 16 soorten 

Winterkoning  -  2  Tjiftjaf  4  -  

Roodborst  21  3  Baardmannetje  29  -  

Paapje  2  -  Staartmees  4  -  

Merel  -  1  Matkop  -  1  

Zanglijster  8  -  Pimpelmees  9  4  

Sprinkhaanzanger  2  -  Koolmees  4  -  

Kleine Karekiet  4  4  Boomkruiper  1  -  

Zwartkop  3  -  Rietgors  3  1  

 

7 oktober 2010   Periode netten open: 06:00-13:00; Meters net open: 310 

Geluid: lijsters, roodborst, bladkoning, overdag mezen, rietgors, grote gele kwik en sijs. 

Totaal: 138 exemplaren, 14 soorten 

Sperwer  1  -  Tjiftjaf  7  -  

Grote Bonte Specht  1  1  Goudhaantje  1  -  

Winterkoning  6  4  Baardmannetje  24  9  

Roodborst  22  10  Staartmees  1  -  

Zanglijster  6  -  Pimpelmees  15  3  

Kleine Karekiet  2  -  Koolmees  5  5  

Zwartkop  6  -  Rietgors  9  -  

10 oktober 2010   Periode netten open: 07:30-13:00; Meters net open: 345 

Geluid: lijsters, roodborst, bladkoning, en overdag mezen, grote gele kwik, ringmus en sijs. 

Totaal: 93 exemplaren, 15 soorten 

Winterkoning  3  1  Goudhaantje  4  -  

Heggenmus  1  1  Baardmannetje  5  3  

Roodborst  8  4  Staartmees  11  2  

Merel  1  2  Pimpelmees  16  5  

Zanglijster  9  -  Koolmees  2  4  

Kleine Karekiet  2  -  Ringmus  3  -  

Zwartkop  1  -  Rietgors  2  1  

Tjiftjaf  2  -     

17 oktober 2010   Periode netten open: 07:30-13:00; Meters net open: 345 

Geluid: lijsters, roodborst, bladkoning, en overdag sijs/barmsijs, waterpiep/grote gele/ goudhaan en zw mees 

Totaal: 110 exemplaren, 14 soorten 

Winterkoning  10  5  Vuurgoudhaantje  1  -  

Heggenmus  1  -  Baardmannetje  3  -  

Roodborst  13  1  Staartmees  23  -  

Kramsvogel  1  -  Pimpelmees  16  7  

Zanglijster  3  -  Koolmees  12  4  

Koperwiek  4  -  Boomkruiper  1  -  

Tjiftjaf  4  -  Ekster  1  -  
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23 oktober 2010   Periode netten open: 07:15-11:15; Meters net open: 291 

Geluid: lijsters, roodborst, goudhaan en overdag barmsijs en mezen   Totaal: 31 exemplaren, 9 soorten 

Winterkoning  2  1  Baardmannetje  2  2  

Roodborst  3  3  Pimpelmees  5  2  

Merel  1  -  Koolmees  6  -  

Zanglijster  1  -  Spreeuw  2  -  

Vuurgoudhaantje  1  -     

26 oktober 2010   Periode netten open: 07:30-12:15 Meters net open:  

Geluid: lijsters, roodborst, goudhaan en overdag waterpieper, grote gele kwik, sijs en ringmus 

Totaal: 83 exemplaren, 14 soorten 

Grote Bonte Specht  1  -  Cettis Zanger  1  -  

Winterkoning  3  3  Siberische Tjiftjaf  1  -  

Heggenmus  3  -  Baardmannetje  10  5  

Roodborst  2  1  Pimpelmees  22  6  

Merel  3  -  Koolmees  14  2  

Zanglijster  2  -  Groenling  1  -  

Koperwiek  1  -  Rietgors  1  1  

7 november 2010   Periode netten open: 08:00-12:15; Meters net open: 318 

Geluid:roodborst, zanglijster en overdag waterpieper en mezen Totaal: 79 exemplaren, 14 soorten 

Grote Bonte Specht  2  -  Baardmannetje  4  1  

Waterpieper  1  -  Staartmees  13  -  

Winterkoning  2  -  Witkopstaartmees  4  -  

Heggenmus  1  -  Pimpelmees  16  13  

Roodborst  8  2  Koolmees  2  2  

Zanglijster  1  -  Vink  1  -  

Tjiftjaf  2  -  Groenling  1  -  

Siberische Tjiftjaf  2  -  Rietgors  1  -  

17 november 2010  Periode netten open: 07:30-12:30; Meters net open:  

Geluid:lijsters, roodborst overdag waterpieper, (barm)sijs en mezen Totaal: 47 exemplaren, 13 soorten 

Winterkoning  2  5  Vuurgoudhaantje  2  -  

Roodborst  5  3  Baardmannetje  2  2  

Merel  2  -  Pimpelmees  6  5  

Zanglijster  2  -  Koolmees  1  5  

Tjiftjaf  1  -  Groenling  1  -  

Scandinavische Tjiftjaf  1  -  Rietgors  1  -  

Goudhaantje  1  -     

20 november 2010  Periode netten open: 07:30-14:30; Meters net open: 366 

Geluid: nacht waterral-bokje-zanglijster-roodborst dag barmsijs-sijs-mezen-pestvogel-waterpieper 

Totaal: 106 exemplaren, 18 soorten 

Waterpieper  1  -  Baardmannetje  1  1  

Winterkoning  3  8  Staartmees  10  6  

Heggenmus  1  1  Matkop  -  2  

Roodborst  10  7  Pimpelmees  23  7  

Merel  1  2  Koolmees  4  4  

Zanglijster  1  -  Vink  3  -  

Tjiftjaf  2  -  Groenling  1  -  

Scandinavische Tjiftjaf  1  -  Kleine Barmsijs  1  -  

Vuurgoudhaantje  1  -  Rietgors  4  -  



- 41 - 

 

28 november 2010  Periode netten open: 07:15-13:30;Meters net open: 312 

Geluid: nacht lijsters, roodborst, cettizanger, overdag vinkachtigen, mezen, pestvogel 

Totaal: 60 exemplaren, 11 soorten 

Winterkoning  1  4  Koolmees  4  3  

Roodborst  1  4  Ringmus  3  -  

Merel  2  1  Vink  5  -  

Zanglijster  1  -  Keep  1  -  

Siberische Tjiftjaf  1  -  Groenling  19  -  

Pimpelmees  4  6     

12 december 2010  Periode netten open: 08:45-11:15;Meters net open: 78 

Geluid: vink-keep-groenling-barmsijs-putter Totaal: 10 exemplaren, 4 soorten 

Winterkoning  1  -  Pimpelmees  1  1  

Heggemus 1  -  Koolmees - 6  

 

 

 

 

 

 

 


