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Voorwoord 
Hans Vader 
 
Wij kunnen terug kijken op een mooie tijd waarin veel veranderd is. Toen wij in 1957 
begonnen met struinen, waren de AWD nog nauwelijks ontdekt door recreanten. Zelfs in de 
weekenden kon je uren dwalen zonder iemand tegen te komen. Het was ook na roofbouw 
van 100 jaar waterwinnen, de droogste periode in het duin. 
Het was echter ook de periode dat de duinen flink op de schop gingen voor het aanleggen 
van de infiltratiegebieden en daarna voor het verbreden van alle kanalen. Er waren perioden 
dat op vijf plaatsen tegelijk werd gegraven door draglines en al dat zand werd afgevoerd 
door meer dan 100 vrachtwagens. Deze vrachtwagens reden van de vroege ochtend tot de 
avondschemering continu het zand de duinen uit. Het leek één groot industriegebied waar 
overal het geronk van machines te horen was. 
 
Rust en vooruitgang 
Na deze grote vergravingen, brak er een tijd aan van rust en herstel. De infiltratiegebieden 
ontwikkelden zich als een uniek vogelreservaat, vooral nadat zij voor het publiek werden 
afgesloten. Na het terugkeren van de rust, kwamen ook de vogels weer terug. Door de 
honderden hectaren opnieuw kale en open duinen en ondiep water kwam er een explosie 
van broedende eenden, meeuwen en steltlopers. Na de ontwikkeling van de vegetatie, 
vooral riet, kwamen ook ongekende aantallen rietvogels broeden. Een aantal vogels van de 
droge en kale duinen verdwenen of gingen achteruit. Maar er kwamen steeds meer nieuwe 
broedvogels voor in de plaats. Hierdoor was de balans uiteindelijk jarenlang positief. 
 
Meer dan 50 jaar later 
Ongemerkt was plotseling het tijdstip aangebroken dat het Vogelringstation AW duinen 
(voorheen Vinkenbaan) 50 jaar bestond. Het bestuur vond dat dit heugelijke feit niet 
ongemerkt voorbij mocht gaan. 
Unaniem werd besloten om hier een feestje van te maken. Het programma hiervoor moest 
in ieder geval inhouden dat er gezamenlijk lekker gegeten zou worden in een leuke 
omgeving. Hierbij zouden alle (oud) medewerkers uitgenodigd worden. 
Er werd een leuke en gratis locatie gevonden in de bierbrouwerij “Klein Duimpje” in 
Hillegom, waarvoor onze dank. Hier kon ook een ruimte ingericht worden waar enige zeer 
oude filmpjes (bouw Vinkenbaan en Eenden vangen) getoond konden worden. Ook een 
diapresentatie van Fred over vroeger in de AWD en een lezing over vogels ringen in de 
toekomst werd gepresenteerd door Adriaan. 
 
Wat ook geopperd werd, was de uitgave van een jubileumverslag. Hierin zouden artikelen 
moeten komen over het ontstaan van de ringgroep, maar ook een aantal wapenfeiten die 
wij in de loop der jaren hadden uitgevoerd. Het doel hiervan was te laten zien dat ook een 
kleine groep vogelaars tot grote prestaties in staat zijn. Bovendien zouden ook alle oudere  
ringgegevens van vóór 1965 toegevoegd worden aan het databestand. 
De enige twee oprichters/tellers/fotografen/ringers/onderzoekers, die vanaf de beginjaren 
nog actief bezig waren, zijn Fred Koning en Hans Vader. Onafhankelijk van elkaar hebben zij 
hun herinneringen op papier gezet. Hier zat natuurlijk ook een overlap in, maar er is toch 
besloten om hun verhalen over vroeger niet samen te voegen, maar ongewijzigd over te 
nemen. 
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Nostalgie 
Er valt niet te ontkomen aan een flinke dosis nostalgie. De publicaties van artikelen over het 
Kuifeenden vangen, Graspiepers ringen met geluid en het 55 jaar roofvogel- en 
uilenonderzoek heeft in het verleden ook al deels plaatsgevonden. Toch hebben wij 
gemeend om, zeker voor de huidige medewerkers die dit allemaal niet hebben meegemaakt, 
een aantal artikelen nogmaals te publiceren, maar nu uitvoeriger en completer. 
Verder zal in het verslag met enige regelmaat vermeld worden hoeveel soorten en paren 
broedvogels aanwezig waren, het  was in de “gouden 70er jaren” toen alles alleen maar 
meer werd. Ook buiten de infiltratiegebieden kwam de grondwaterstand langzaam omhoog 
en nam de struikvegetatie toe en daarmee ook de vogels die hier in broeden. De 
binnenduinbossen werden steeds ouder en daardoor geschikter voor een aantal 
vogelsoorten waaronder de grotere roofvogels. En  in 1984 werd eindelijk de plezierjacht 
geheel gesloten en verdwenen ook de jachtopzichters uit het duin. De roofvogels werden 
daarna niet meer vervolgd en het voeren van Fazanten met vele tienduizenden kilo’s granen 
werd gestopt. 
 
Vogelstand gaat achteruit 
Na de gouden jaren ging het nog lang goed. Maar inmiddels zijn de aantallen recreanten 
naar ongekende hoogte gestegen en nog steeds mag het gehele jaar overal buiten de paden 
gelopen worden. Dat is goed merkbaar, want overal ontstaan looppaden en nergens zijn nog 
delen van het duin waar nooit iemand komt. De naweeën van de jacht in de vorm van 
uitgezette Damherten samen met het uitgezette vee zoals schapen en koeien heffen hun tol 
in de vorm van overbegrazing. Het beheer van de duinen is niet op vogels gericht. De 
bestrijding van de prunus en het life+ project, maar ook het bosbeheer is erg 
vogelonvriendelijk. Deze negatieve ontwikkelingen zorgen er nu voor dat veel vogels 
dramatisch achteruit gaan. 
Het is jammer dat het slot van dit verhaal in mineur moet eindigen. 
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Het ontstaan van de ringgroep en het 
Vogelringstation AWD 

Hans Vader 
Hoe het begon 
In 1957 is het vogelvirus definitief toegeslagen bij Hans Vader en Piet Veldt. Vanaf die tijd 
werden de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) door hun bijna wekelijks bezocht. Onze 
favoriete ingang was het Pannenland, toen nog zonder parkeerterrein en dienstwoning en 
met een eenvoudige houten slagboom als ingang. Een kaartje kon je kopen bij het 
boerderijtje van de fam. Mense voor 10 ct. en daar kon je ook je fiets stallen voor een 
dubbeltje. Op een drukke zondag stonden er buiten onze fietsen een enkele keer nog 5 
andere fietsen. 
Wij schreven dagelijks iedere vogelsoort in een notitieboekje met plaats en aantal. In de 
broedtijd zochten wij vogelnesten, waarbij de soort en aantal eieren werden genoteerd. 
Later werd ook de maat van de eieren gemeten en genoteerd op welke hoogte en in welke 
boom of struik het nest zich bevond. 
Tijdens onze vogeltochten kwamen wij regelmatig twee andere jongens tegen. Toen wij 
kennis maakten met hen, bleken het Fred Koning en Johan Reydon te zijn. Het bleek dat zij al 
een paar jaar langer bezig waren met de zelfde hobby. Fred en Johan lieten ons toen al 
zwart/wit foto’s zien van Ransuilnesten en broedende Nachtzwaluw. Dat waren voor ons 
toen nog soorten die wij alleen uit vogelboekjes kenden. 

Zeer veel roofvogels 
Spoedig daarna besloten wij om in het vervolg gezamenlijk op te trekken, waardoor wij 
gerichter hele stukken duin op nesten konden afzoeken. Alle hogere struiken, meestal 
meidoorns en ook solitair groeiende vliegdennen werden door ons gecontroleerd op nesten. 
Wij vonden toen jaarlijks onwaarschijnlijk veel nesten van Ransuil en Torenvalk (ca. 30 
nesten van ieder) in een beperkt deel van de AWD. 
 
Hoewel de Vogelwet 1936 al lang de roofvogels in Nederland beschermde, was het in de 
AWD nog normaal om “rooftuig” te vervolgen. Hier werden de meeste marterachtigen, zoals 
Bunzing, Hermelijn en Wezel door de jachtopzichters gevangen of geschoten. Ook de uilen 
en roofvogels waren hun leven niet zeker. Daarom moesten wij zeer voorzichtig te werk 
gaan bij het beklimmen van bomen. Ieder afgebroken takje werd verwijderd en onze sporen 
werden uitgewist. Zelfs het uitleggen van gifeieren door jachtopzichters gebeurden nog 
regelmatig en er werden dan ook meerdere vergiftigde Bruine kiekendieven en Buizerds 
gevonden, maar ook geschoten Steenuiltjes. De hogere nesten van Sperwers, Torenvalken 
en Ransuilen werden gemakshalve door de jachtopzichters met hagel doorzeefd. Van een 
preparateur kreeg ik te horen dat er op bestelling Grauwe kiekendieven geschoten werden 
in de AWD. Geen wonder dus dat de grotere roofvogels toen geen poot aan de grond kregen 
om te gaan broeden. Omdat de jachtopzichters ook veel nesten van Kraaien en Eksters 
vernielden, was er een groot gebrek aan broedgelegenheid voor Ransuil, Toren- en 
Boomvalk.  

Alle broedvogels inventariseren 
In 1960 liep ons groepje al na te denken over hoeveel vogelsoorten er in de hele AWD 
zouden broeden en zo mogelijk ook de aantallen hiervan. Omdat hiervoor een gebieds- 
dekkende broedvogelinventarisatie nodig zou zijn, werd hiervoor contact gezocht met de 
Vogelwerkgroep Haarlem (nu Zuid-Kennemerland) Een aantal leden werden bereid 
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gevonden om ons helpen met de inventarisatie. Gelukkig werd het 1e infiltratiegebied al 
door 3 man geïnventariseerd, dat waren de heren Mulder, van der Elst en Philippona. Het 2e 
infiltratiegebied werd op dat moment geheel overhoop gegraven voor het aanleggen van 
infiltratiegeulen en drains, zodat er op dat moment niets meer broedde. Uiteindelijk werd 
het resterende deel van de AWD ter grootte van ca. 3000 ha. in 1962 op broedvogels 
geïnventariseerd door; R. Kok, F. Koning, H. Niesen, P. van Spanje, O.Thomas, H. Vader en P. 
Veldt. Er werd hierbij gebruik gemaakt van een kartering d.m.v. de zogenaamde methode 
Bloem. 

Langjarige broedvogeltellingen 
Aanvankelijk zijn de belangrijkste activiteiten van de groep de vele langjarige 
broedvogeltellingen. Als voorbeeld kan genoemd worden de roofvogel- en uilen 
inventarisaties die al vanaf 1957 uitgevoerd worden. Dat gebeurde tot ca. 1970 door de hele 
groep, tot de nieuw aangestelde chef van de bewaking zich ermee ging bemoeien, waardoor 
het onderzoek verboden werd. Nadat Fred een projectplan had ingediend bij de 
adviescommissie Natuurbeheer van de AWD kreeg hij na een jaar toch weer toestemming 
om door te gaan. Inmiddels is dit roofvogelonderzoek, wat nu meer dan 55 jaar wordt 
uitgevoerd, waarschijnlijk zelfs het langstlopende roofvogelonderzoek in Europa en mogelijk 
zelfs van de Wereld. 

Watervogeltellingen 
Omdat met het aanleggen van de infiltratiegebieden steeds meer broedgebieden voor 
watervogels, maar ook voor weidevogels ontstonden, werd het interessant om de vestiging 
en uitbreiding van deze vogels te volgen. 
De meest tijdrovende inventarisaties wasren die van de broedende watervogels. Op alle 
wateren in de AWD werden de watervogels geteld. Dat was op 35 km kanalen, 25 km 
infiltratiegeulen, 13 km toevoersloten en 2 km grote plassen. De totale lengte is 75km, met 
een oppervlakte van 190 ha. (incl. grotere poelen). De nadruk van de telling lag op de 
Kuifeend. Deze telling werd rond half mei gehouden, wat voor de Kuifeend de beste tijd 
bleek te zijn.  

Opkomst en neergang van de Kuifeend 
De kuifeendentelling werd gestart in 1966 en werd 32 jaar volgehouden. In de 60er jaren 
werd vaak in de eerste helft van juli ook nog een pullitelling gehouden. Het was toen niet 
ongewoon om 2500-3000 kuifeend-pulli te tellen. Er waren vrouwtjes bij met 10-18 pulli, die 
niet van één vrouwtje konden zijn. Wij 
hadden al diverse keren vastgesteld dat 
Kuifeenden in kolonies broedden op 
verschillende eilandjes. Daar lagen de 
nesten soms maar een paar meter uit 
elkaar. Wij vonden zelfs een kolonie van 
meer dan 70 nesten in de Renbaan. Hier 
lagen nesten met 14-24 eieren, vaak 
duidelijk van 2 of meer vrouwtjes 
(verschillende maten en kleuren). 
 

Niet alleen Kuifeenden 
Buiten de Kuifeenden werden ook alle andere eenden, zwanen, ganzen en rallen geteld. Dat 
gebeurden gelijk met de Kuifeenden, wat niet de optimale periode was. Dat was jaarlijks een 
hele klus, maar omdat Hans ook bij de waterleiding in dienst was, kon hij met de bromfiets  
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de grote- of ver weg gelegen gebieden bezoeken. Soms werd hulp verkregen van leden van 
de VWG (toen nog Haarlem). De overige watervogels waren: Knobbelzwaan, Berg-, Wilde-, 
Krak-, Slobeend, Winter- en Zomertaling, Tafeleend en Meerkoet. Van twee soorten, 
Slobeend en Wintertaling, die afhankelijk zijn van ondiepe poeltjes, broedden jarenlang 
onwaarschijnlijk grote aantallen.  

Midwintertellingen Watervogels 
Vanaf 1962 werd ook meegedaan aan de nationale midwintertelling van watervogels. Deze 
telling werd landelijk georganiseerd en moest rond half januari worden uitgevoerd. Deze 
tellingen worden tot heden nog steeds volgehouden, dat is nu al 53 jaar. De laatste ca. 10 
jaar worden belangrijke delen van het Noord-Hollandse deel van de AWD ook geteld door 
leden van de VWG Zuid-Kennemerland en leden van de vereniging voor Natuur- en 
Vogelbescherming Noordwijk tellen het Zuid-Hollandse deel van de AWD. 

Hulp aan broedvogels 
Begin 60er jaren begon ons groepje, om voldoende broedgelegenheid te creëren 

voor uilen en valken, met het maken van vele kunstnesten van kippengaas en kruipwilg-
takken. Deze nesten werden door ons opgehangen in de hoogste bomen en zo veel mogelijk 
uit het zicht. Dat de behoefte aan nestgelegenheid groot was bleek al snel, want vaak binnen 
hetzelfde jaar werden de nesten al bezet door Ransuilen, Boom- en Torenvalken. 

Na 1965 werden door ons ook torenvalk- en bosuilkasten opgehangen en ook deze 
nestgelegenheid werd al snel benut. Met de aanbiedingen van nestgelegenheid waren wij de 
eerste die iets aan bescherming van roofvogels deden.  

In 1967 werd op ons verzoek in het 1e en 3e infiltratiegebied grote delen gemaaid 
t.b.v. de weidevogels. Dit was een groot succes, de gemaaide stukken werden goed bezet 
door broedende Kieviten, Grutto’s, Wulpen, Tureluurs en zelfs Veldleeuwerik. 

In 1967 en 1968 werd door ons op diverse plaatsen riet aangeplant om rietvogels 
broedgelegenheid te bieden. 

In 1968 hebben wij 80 nestkastjes voor zangvogels opgehangen in het binnenduin, 
deze werden jaren achtereen gecontroleerd en de pulli werden geringd. 

In 1970 werd een proefwand gemaakt voor Oeverzwaluwen. Door de niet optimale 
plaats werd deze wand nooit bewoond. 

In 1970 en 1971 werden door ons speciale broedstukjes voor Kleine plevieren 
aangelegd met door de waterleiding aangeleverde schelpen en grind. Een vijftal stukjes werd 
met succes in gebruik genomen. 

In 1975 werden 14 kunstnesten voor Huiszwaluwen opgehangen onder de dakgoot 
van het machinegebouw aan de Oranjekom. Lange tijd daarna werden ze eindelijk bewoond. 
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De eerste geringde vogels 
Fred hielp eind 50er jaren een oudere man, L. van ’t Sant, met nestkastcontroles in 
Groenendaal. Van ’t Sant ringde in die jaren veel mezen in de nestkastjes, maar ook af en toe 
de door Fred gevonden Houtduiven en Merels. Omdat Fred regelmatig nesten met jonge 
Ransuilen of Torenvalken wist in de AWD, mocht hij die ook ringen met ringen die hij kreeg 
van L. van ’t Sant. Wij durven dit “misdrijf” nu wel bekend te maken, want het is inmiddels al 
lang verjaard. Dit was echter wél het begin van het vogels ringen in de AWD. 

De ringgroep AWD 
In februari 1965 kregen wij van de directeur van Gemeente Waterleidingen Amsterdam 
vergunning voor het bouwen van een vinkenbaan met keet en slagnet en vergunning om 
vogels te ringen in de hele Waterleidingduinen. Aan het einde van 1965 werden al de eerste 
vogels met het slagnet gevangen. Dit was feitelijk het ontstaan van de ringgroep AWD. Wij 
zagen deze uitbreiding van onze activiteiten echter niet als hoofddoel, maar als een 
aanvulling op alle anderen vogelactiviteiten die wij al langere tijd uitvoerden. In het begin 
werden alle vogels geringd op de ringvergunning van Fred. Kort daarna hebben Hans en 
Peter ook het noodzakelijke examen afgelegd bij het Vogeltrekstation in Arnhem, waarna wij 
alle drie een ringvergunning hadden, geldig voor geheel Nederland. 
Ons prille ringgroepje was van plan zich vooral toe te leggen op vogelsoorten die niet of 
nauwelijks door andere ringers geringd werden. De Kuifeend en Graspieper pasten goed in 
dat rijtje. Wat wij ook vanaf het begin van plan waren, was dat er iets met de verkregen 
gegevens gedaan moest worden. Dat betekenden zo veel mogelijk de gegevens uitwerken en 
publiceren.  
 

 
Het eerste slagnet in 1965 met Fred en Harm. (foto Hans) 
 
Daarom geeft de naamgeving “ringgroep” voor een groepje enthousiaste vogelaars een 
onjuiste voorstelling van zaken, want het wekt verwarring, dekt lang niet de lading en doet 
ook geen recht aan alle andere activiteiten van de groep. Hierboven werden al de 
beschermingsmaatregelen genoemd, maar er werd veel meer gedaan. 
Al vanaf 1966 werden bijna jaarlijks jaarverslagen uitgegeven waar alle tellingen en 
onderzoeken in werden gepubliceerd. Ook werden hierin de tellingen van de heer Walters 
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en echtpaar Vlaanderen opgenomen. Zij inventariseerden de Kleine plevier en later ook een 
groot deel van de andere broedvogels in de infiltratiegebieden. 
Een vast onderdeel van de jaarverslagen waren alle veldwaarnemingen van vogels het 
gehele jaar door. Daarbij werd ook aangegeven welke vogels broedvogel waren, en tevens 
welke soorten als nieuwe broedvogel werden vastgesteld. Deze reeks veldwaarnemingen 
werd volgehouden van 1966 t/m 1986, dat was 21 jaar. 
In die periode werden ook jaarlijks een paar vogelsoorten uitgekozen waarvan wij zoveel 
mogelijk broedgegevens verzamelden omdat wij verwachtten dat ze hard vooruit- of juist 
achteruit zouden gaan. Zo werden van 37 broedvogels, waarvan bij 13 soorten over 
meerdere jaren, de broedgevallen in kaart gebracht. Dat bracht soms bijzondere zaken aan 
het licht. 
 
Vermeldenswaard zijn bijvoorbeeld de aantallen weidevogels, in 1968 werden deze in de 
gehele AWD geteld, wij kwamen op; 189 Kieviten, 30 Tureluurs, 30-33 Grutto’s, 136-138 
Wulpen en 55-56 Scholeksters. De Kemphaan broedde in 1966 en 1967 met 1 paar. De 
Watersnip broedden vanaf 1966 met toenemende aantallen, zodat in 1971 al 11-14 paar 
werden vastgesteld. Van de Kluut broedden in de 60er en 70er jaren tot max. 5 paar. In de 
60er jaren werden jaarlijks 5 paar Nachtzwaluw vastgesteld, maar in 1967 al het laatste 
broedgeval. Door de vele waterwinwerkzaamheden ontstonden diverse steile wandjes waar 
in 60-70er jaren tot 70 paar Oeverzwaluwen broedden. Van de Houtsnip werden in 1969 
nog ca. 50 paar vastgesteld. Het Paapje was lange tijd een vrij talrijke broedvogel die 
landelijk eind 60er jaren al achteruit ging. In de AWD werden in 1971 nog 60-70 paar 
vastgesteld. Van de Kokmeeuw werden in 1962 de eerste paar nesten in de Renbaan 
gevonden. In 1971 was het totale aantal in de AWD al opgelopen tot ca. 3000 paar om 
uiteindelijk een paar jaar later, te pieken rond de 8500 nesten. Van de Kleine barmsijs 
werden in 1971 20-25 paar vastgesteld. De Tortelduif broedde in de hele AWD, in 1971 werd 
een telling gehouden die op een deel van de AWD uitkwam op 260 paar, er werd toen d.m.v. 
extrapolatie een schatting gemaakt van 300-400 paar. In 1971 broedden nog ca. 60 paar 
Tapuiten, vooral in de zeeduinen. 
Bovenstaande hoge aantallen broedvogels zijn helaas allemaal verleden tijd. Dat geldt ook 
nog voor alle meeuwen- en de meeste eendensoorten. Wij hebben moeten constateren dat 
de meeste soorten geheel zijn verdwenen en dat van een paar soorten nog maar kleine 
aantallen broeden.  
 

Publicaties en educatie 
Hieronder wordt, niet uitputtelijk, een greep gedaan uit de overige activiteiten. Uit de 
summiere opsomming blijkt wel duidelijk dat wij aan onze doelstelling ruimschoots hebben 
voldaan. 
- In de jaarverslagen vanaf 1966 staan vaste rubrieken zoals: Waarnemingen, 

broedvogelinventarisatie, watervogeltellingen, roofvogel- en uilen inventarisaties en 
ringverslagen. 

- Artikelen verschenen in: het Vogeljaar, de Levende Natuur, Watervogels, Tussen Duin en 
Dijk, Duin, Fitis en Natuuronderzoek. Er werden totaal meer dan 50 artikelen geschreven 

- Medewerking werd verleend aan de volgende boeken: Avifauna West Nederland, Atlas 
van de Nederlandse Vogels, Vogels in het landschap, Dieren in de AW duinen, Vincken 
moeten vincken locken, Lezen in het duin, Beter één vogel in de hand en Vrije vogels. 

- Deelname aan: diverse symposia over roofvogels, watervogels en vangen van vogels. 
- Lezingen: meer dan 500 lezingen, ook op symposia, vooral over vogels en vogeltrek, 

maar ook over paddenstoelen, libellen, historie en archeologie in de AWD. 
- Exposities: tientallen, vooral over vogels en Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland. 
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- Excursies: meer dan 100 excursies over natuur, roofvogels en uilen, broed- en 
wintervogels en t.b.v. vogelcursus. 

Onderzoeken 
Er werd aan diverse onderzoeken meegedaan. Het belangrijkste onderzoek was, het op 
verzoek van de Erasmusuniversiteit Rotterdam, verzamelen van cloaca uitstrijkjes en 
poepmonsters van vooral zangvogels. Dit was ten behoeve van een grootschalig onderzoek 
naar het Vogelgriepvirus. Er werden in 5 jaar ruim 6100 poepmonsters verzameld, gelukkig 
werd er geen vogelgriep in aangetroffen. Ook werd er meegedaan aan het tekenonderzoek 
en er werden ook Luisvliegen verzameld. Tijdens de uitbarsting van het Botulisme werden 
grote aantallen dode vogels en andere dieren verzameld en voor onderzoek opgestuurd. 
Tijdens strenge winters werden zoveel mogelijk vorstslachtoffers verzameld. 
Er werd ook onderzocht of de aantallen van de vogelvangsten in de mistnetten van de CES-
locatie vergeleken konden worden met de broedvogelinventarisaties (BMP) in het noordelijk 
deel van het 1e infiltratiegebied. Beide methoden lieten vaak een opvallende gelijkenis zien 
in de trend van de getelde of gevangen vogels. 
Bij het ringen van vogels werd ook vanaf het begin meegedaan aan het project Constant 
effort site (CES) en later ook aan kolonievogels- en slaapplaatstellingen. Buiten de AWD 
wordt ook aan de projecten RAS en ringMUS deelgenomen.  
Uit bovenstaande is duidelijk geworden dat het kleine groepje enthousiaste vogelaars is 
uitgegroeid tot een groep vogelaars die op velen fronten actief zijn. Maar ook volhouders 
zijn, want twee van de oprichters, Fred en Hans zijn nog steeds actief met vogels bezig in de 
AW duinen, nu al 58 jaar. Er zijn en worden vele langjarige projecten uitgevoerd, die 
naarmate ze langer volgehouden worden, steeds belangrijker worden en leuke resultaten 
opleveren. 
 

 
    Pallas’ Boszanger (Phylloscopus proregulus), 4 november 2006, Hans Vader 
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Stukje geschiedenis van de vinkenbaan  
“Het Paradijsveld” 

Fred Koning 

In den beginne 
Mijn dagboeken beginnen in 1956 met op een schrijfmachine getypte verslagjes van de 
wekelijkse tochten naar de AWD. Gewapend met een toneelkijker gingen ondergetekende, 
Johan Reydon en Henk van der Wolde naar de duinen. Onze favoriete ingang was die in het 
Pannenland waar we een kaartje kochten bij de familie Mense. Brood, flesje drinken en 
fototoestel mee. Dit alles in een pukkel bedekt met konijnenvel. Het fototoestel was een 
Agfa clack de opvolger van de box die tientallen jaren het fototoestel was voor de gewone 
man. De Afga clack kon echter niet dichtbij foto's maken en ik maakte daarom een opzetlens 
van een brillenglas dat op een met de figuurzaag gemaakt ringetje werd gelijmd. Veel foto’s 
mislukten vanwege de paralax waardoor de zoeker over het object keek. Ook moest met een 
liniaal exact de afstand tussen lens en object worden gemeten. In 1958 werd deze camera 
vervangen door de Agfa Isola een kleinbeeld camera. Ook hier moesten we met een tabel en 
de liniaal exact de afstand tot object meten om een scherpe foto te maken. 

Toegangsbewijzen uit vroegere tijden: Prijs 10 cent. 

We liepen vaak door het duin naar het strand om schelpen en dode vogels te zoeken. 
Vleugels werden eraf gehaald om in onze slaapkamers op te hangen en schedels werden 
thuis begraven om later te conserveren. Dit allemaal tot wanhoop van moeders omdat alles 
niet altijd fris rook. Ook bouwden we een boomhut die we later weer afbraken omdat hij in 
de winter wel erg opviel. Om de hut lagen tuintjes waar we koekoeksbloemen, 
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teunisbloemen en allerlei andere duinplanten zaaiden. In de schemering terug naar huis 
onder de troepen van duizenden Kauwen en Bonte kraaien door die in het Pannenland 
sliepen. Vooral de Bonte kraaien waren toen algemene wintergasten. Niet alleen vogels 
maar ook paddenstoelen en planten hadden onze belangstelling. Als het weer heel slechts 
was, bleven wij thuis en tekenden of schilderden we om de dagboeken te illustreren. Ik kon 
er niets van maar Johan was een waar kunstenaar met het potlood. Hij heeft dan ook veel 
boeken van zijn tekenwerk voorzien. 

  
Johan Reydon en Fred Koning. Kamperfoeliebos, 1958. 

In de lente zochten we nesten en waren daar heel bedreven in. Elk bezoek aan een nest 
werd in een nestenschriftje genoteerd. Ook zaken als nesthoogte, boomsoort en eiermaten 
werden opgeschreven. We vonden vooral nesten van uilen en roofvogels en vonden het 
jammer dat de vogels niet werden geringd. We benaderden vogelringer L. van t’ Sant uit 
Haarlem die ik regelmatig hielp met nestkastjes controleren in het Groenendaal in 
Heemstede. Hij was bereid ons ringen te geven en in 1957 begonnen we jaarlijks alle jonge 
roofvogels en uilen te ringen. Van t’ Sant stelde voor dat ik maar zelf een ringvergunning 
moest aanvragen, hij zou dit met een smoes aan Arnhem voorstellen. Omdat hij al ouder 
was en niet de hoge bomen meer kon beklimmen waren dat goede excuses om een opvolger 
te vinden. Ook vond ik heel veel nesten van Paapjes en wilde een populatie onderzoek 
beginnen. Zo ringden we in 1962 128 van het totaal van 137 pullen van Paapjes die in 
Nederland in dat jaar werden geringd. Dat waren goede argumenten voor een 
ringvergunning die ik dan ook in 1962 verkreeg (nr 154). Ik hoefde geen ringen meer te lenen 
van anderen, wat overigens verboden was. 
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Andere duinzwervers 
Inmiddels kwamen we ook twee andere vogelaars tegen: een zekere Hans Vader en Piet 
Veldt. Eerst hielden we de boot af want we wisten niet of ze van de “ goede soort” waren en 
dus geen nesten uithaalden. Het waren echter net als wij, nestenzoekers en aan het eind van 
de dag spraken we soms af onder onze “vergaderboom”, een oude Grove den, in het bijna 
ondoordringbare bos op de Haverbaan. Wij noemden dit het Kamperfoeliebos vanwege de 
ondergroei van wilde Liguster, Egelantier en heel veel Kamperfoelie. Het klikte tussen ons en 
we werden een hechte groep. Johan verhuisde naar Texel en ik naar Burgervlotbrug maar 
bleef de AW-duinen trouw. Op de brommer kwam ik elk weekend naar Haarlem waar ik bij 
de ouders van Hans mocht slapen en eten. Het mistnet kwam in zwang en in 1964 kochten 
we 3 netjes waarmee we volwassen zangvogels gingen vangen. In die tijd werden nauwelijks 
volwassen vogels gevangen behoudens tijdens de herfst met behulp van slagnetten op 
vinkenbanen. Na het aanleggen van Geul 9 liep deze bij hoge waterstanden over in de 
Renbaan. Daar ontstond dan een meer met bomen en struiken in het water. Dit meer viel af 
en toe droog en er groeide dan veel Bitterzoet rond enige poeltjes waar nog wel water in 
stond. Dit was een goede plek om Grasmussen en Fitissen te vangen. Ook stelden we de 
netten op in jonge aanplanten van dennen en dreven dan de vogels voor ons uit de netten in 
(helaas meestal over de netten).  

Grotere ambities 
We hadden echter grotere plannen en in 1964 nodigden we Jan de Peer en Jan van 
Tussenbroek uit. Zij waren ringers op de vinkenbaan van Lennep in de Kennemerduinen 
waar we eens waren gaan kijken en zo’n vinkenbaan leek ons wel wat. Met hen hebben we 
een plek uitgezocht, zo dicht mogelijk bij zee maar wel in een afgesloten gebied. Het werd 
dus de vallei tussen geul 14 en 16. “Hier blijf je vangen“ riep Jan de Peer steeds uit, dit 
vanwege de mooie plek waar hij het wel zag zitten: een enorme kale vlakte begroeid met 
Helm en overal broedende Wulpen, Grutto’s, Tureluurs en Veldleeuweriken. In 1964 deden 
we een verzoek aan Gemeente Waterleidingen om een keet te mogen bouwen van waaruit 
wij vogels konden vangen. De gewenste vergunning werd ons voor onbepaalde tijd verleend. 

Inmiddels hadden Harm Niesen en Peter van Spanje zich ook bij ons aangesloten. Geld voor 
een vinkershut hadden we niet maar Hans die toen bij de beplantingen in de AWD werkte 
wist raad. Het stoomgemaal op Pompstation Leiduin en de bijgebouwen zouden afgebroken 
worden. Hierbij was ook een houten gebouwtje wat als douchegelegenheid had dienst 
gedaan. Wij konden dit kopen van de sloper en mochten het zelf slopen om het hout zo heel 
mogelijk te houden. De zoon van Herman Mense had een trekkertje en hij bracht het geheel 
naar het Infiltratiegebied. De constructie van de vinkenbaan kon beginnen. Maanden lang 
werkten we in de weekends aan de bouw van de keet en de aanleg van de druip. Er moest 
aan de zuidkant een aarden walletje worden aangelegd en het terrein moest gevlakt 
worden. We staken het dikke pakket Helm in de fik zodat het gemakkelijker vlakken was. Het 
vuur was goed onder controle. Maar de rook was toch opgevallen door de chef van de 
bewaking de heer van Veen. Het was een grote stevige vent op een Harley Davidson. Hij 
droeg altijd witte handschoenen en een witte sjaal. Hij was zelden van zijn motor af te 
krijgen maar dit keer wel en wij kregen een donderende preek.  
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Als aankleding van de druip moest er een rij dode bomen aan de zuid- en westkant geplant 
worden. Die moesten helemaal van de Renbaan komen want dichterbij was er geen boom te 
vinden. Dwars op de lastdrager van de brommer van Hans geflankeerd door twee anderen 
werden ze vervoerd naar het Infiltratiegebied en ingegraven rond het Druipnet. In 
september 1965 was het zo ver, de vinkenbaan was een feit. 

De ontdekking van vangen met geluid 
We wilden niet een gewone vinkenbaan worden maar wilden juist vogelsoorten vangen die 
de banen van van Lennep en Wassenaar niet vingen. Dus experimenteerden we met 
leeuwerikenspiegels, allerlei lokfluitjes uit Frankrijk en een opgezette Steenuil die als je aan 
een touwtje trok zijn vleugels en kop bewoog. Het meeste succes hadden we echter met een 
bandrecorder die op batterijen werkten. Op 26 september 1965 draaiden we de zang van de 
Rietgors en tot onze verbazing kwamen er enkele groepjes Rietgorzen in het hout zitten! Dit 
was eigenlijk niet zo gek want vroeger deden de oude vinkers de lokvinken tijdens de zomer 
in de muit d.w.z. in de zomer werden de lokvogels geblind en in speciale kooien 
gemanipuleerd. Met behulp van gordijnen werden de dagen korter gemaakt om deze in de 
loop van de herfst steeds verder open te schuiven zodat de vogels het lichter zagen worden. 
In oktober dachten ze dat het lente was en uit volle borst gingen zij zingen waardoor ze de 
overtrekkende wilde Vinken lokten. De zang uit een bandrecorder werkte dus ook.  

 

 

Afbreken douchehok op Pompstation Leiduin. Hans Vader (op dak) en Peter van Spanje. 
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Transport hout douchehok naar het duin, v.l.n.r. Hans Vader, Harm Niesen, N. Mense 
J. Walters en Peter van Spanje. 6 maart 1965. 

 

De kozijnen waren stevigste delen en vormden het ”geraamte” van de vinkenbaan.  
Hans en Harm in de toen boom- en rietloze vlakte in het Paradijsveld. 
 



 18 

We experimenteerden verder met andere soorten en zagen dat we heel veel succes hadden 
met de Graspieper die tijdens de doortrek zeer talrijk was in het Infiltratiegebied. Peter, die 
als electrotechnicus bij het toenmalige Waterbedrijf werkte wist dat er twee geulen 
verderop een elektriciteitskabel lag. Hij wist te regelen dat we daar van af mochten tappen. 
Wel moesten twee infiltratiegeulen tijdelijk drooggelegd worden, waarna we met de hand 
honderden meters sleuven moesten graven. De sleuven moesten diep zijn want overal 
dreigden Konijnen de stroomvoorziening te saboteren. En in de geulen moest nog dieper 
gegraven worden omdat deze periodiek geschoond moesten worden met een bulldozer. In 
de lente van 1966 kregen we stroom op de vinkenbaan, wat een luxe.  

Groot succes met vangen van Graspiepers 
Wij installeerden een tweede slagnet (het open net), want op de druip wilden de piepers 
niet erg landen. Tot onze eigen verbazing vingen we in 1966 al 1593 Graspiepers. Normaal 
werden in ons land slechts enkele honderden Graspiepers geringd. De helft van dit aantal 
betroffen nestjongen. Onze ontdekking ging als een lopend vuurtje rond. In 1967 begon de 
baan van Van Lennep in de Kennemerduinen met geluid en in 1969 volgde Castricum. De 
toenmalige chef van het Vogeltrekstation (B.J.Speek) kwam bij ons op bezoek om zich te 
overtuigen. Hij maakte de geluidsexperimenten in het buitenland bekend, door onze 
resultaten in 1970 te publiceren in het tijdschrift “The Ring”. In hetzelfde blad maakten we 
zelf ook de uitvinding van het drijvende slagnet voor de vangst van Kuifeenden bekend. 

Jaar AW.duinen Nederland 
1965 40 465 
1966 1593 2057 
1967 2023 4163 
1968 770 3379 
1969 1968 6355 
1970 2141 7978 
Tabel 1. Aantallen Graspiepers geringd in de AW duinen en in Nederland. 

Het vangen met geluid werd een algemene zaak en vele ringers begonnen ook andere 
soorten met geluid te vangen. Zo ontdekte de baan in Castricum dat ‘s nachts geluid draaien 
ook perspectieven bood. Nachtegalen, Kwartels, Waterrallen en Porseleinhoenders bleken 
allemaal soorten die met behulp van nachtgeluid goed te vangen waren. De zestiger jaren 
waren door de komst van het mistnet en de bandrecorder de meest innoverende jaren in de 
vorige eeuw. 
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Vink (Fringilla coelebs) 

Ondanks het geluid hielden we ook nog een groot aantal lokvogels aan. Niet alleen Vinken 
en Kepen maar ook gorzen. Hans en Peter hadden volières waar de vogels buiten het 
vangseizoen verzorgd werden. Ik vond een lijstje van de aantallen die in de volière gingen 
aan het eind van het vangseizoen in 1967. In het vangseizoen zelf hadden we veel meer 
lokkers, maar een groot gedeelte daarvan werd weer losgelaten evenals de tijdelijk 
vastgehouden Spreeuwen en Baardmannetjes.  

 
Keep 5 Kruisbek 1 
Putter 3 Sneeuwgors 2 
Kneu  2 IJsgors 1 
Frater 3 Dwerggors 1 
Sijs  2 Geelgors 2 
Barmsijs 1 Rietgors 2 
Ringmus 1 Veldleeuwerik 2 
Lijstje van lokvogels die werden vastgehouden tot het volgende jaar. 
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Hans spelend met opgezette lok-Steenuil (1968) 

Moderne tijden aangebroken 
De tijden zijn veranderd en er worden tegenwoordig nauwelijks meer lokvogels gebruikt. 
“vogels op de wip” en “ gehaamde lopertjes” zijn volgens de huidige ethiek niet meer 
verantwoord. Vroeger werden op onze baan per jaar vele honderden vinken en kepen 
gevangen nu slechts enkele tientallen. Ook veel andere zaad-etende vogels zoals Frater en 
Geelgors zijn sterk afgenomen of zelfs verdwenen en het loont niet meer om een druipnet 
met lokvogels te exploiteren.  

Niet alleen zangvogels 
In de doortrektijden kwamen er veel steltlopers voor in de infiltratiegeulen rond de 
vinkenbaan. Met inloopkooien zoals die op Ottenby in Zweden gebruikt werden vingen we 
vooral veel Oeverlopers, maar ook soorten als Waterpieper, Oeverpieper en kwikstaarten. 
Min of meer dezelfde kooien werden gebruikt in het riet om Waterallen te vangen lang 
voordat uitgevonden werd dat deze soort met mistnetten en nachtgeluid goed te vangen 
was. 
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 Fred spelend met opgezette lok- Steenuil. (1968) 

Lopende langs geulen en kanalen vingen we nog niet vliegvlugge jonge Slobeenden, 
Wintertalingen en Wilde eenden. Bij onze nadering zwommen ze naar de kant van de 
infiltratiegeulen en verstopten zich in het hoge helm. Daar doken we dan op om ze te grijpen 
en te ringen. Het leverde vaak leuke terugmeldingen van zoals een Wintertaling uit 
Roemenië of Slobeenden uit Denemarken. Door de aanwezigheid van honderden paren 
Kuifeenden met hun jongen pijnigden wij onze hersens voor het bedenken hoe we die 
konden ringen. Dit lukte door de uitvinding van een drijvend slagnet. Het begin van het 
vangseizoen op de vinkenbaan werd vroeger dan ook vooral bepaald door het broedseizoen 
van de Kuifeend. Want de maand juli en begin augustus was de periode dat van deze soort 
de pulli gevangen konden worden. De vinkenbaan werd dan ook pas in de tweede helft van 
augustus klaar gemaakt. 

Literatuur 
Spanje P.C. van (1969). Het vangen van Graspiepers met behulp van een Bandrecorder. Op 
het Vinkentouw. Nr 3 :36-37. 
 
Speek. B.J. (1971). Catching Meadow Pipits (Anthus pratensis) with a Tape Recorder. Ebba 
News 34; p.238-239. 

Koning, F.J. (1970). Trapping ducks with a floating clapnet. Ring 64/65, p. 65-66. 



 22 

Kuifeenden vangen en ringen 
Hans Vader 
 
In 1957 had de Kuifeend de AWD ontdekt als geschikt broedgebied. De aantallen broedparen 
gingen daarna jaarlijks omhoog en de aantallen pulli namen toe. Omdat wij wisten dat deze 
duikeendjes nauwelijks in Nederland geringd werden, besloten wij een poging te doen om 
hier verandering in te brengen. Dit werd een groot succes en behoort tot één van onze 
wapenfeiten. Het lastige van duikeenden is echter, dat de families met jongen bij gevaar in 
het midden van een kanaal gaan zwemmen en niet zoals zwemeenden de kant op kruipen. 
Inmiddels was ons actieve groepje uitgebreid met Harm Niesen en Tom van Spanje. Wij 
begonnen het eerst met pogingen om in smalle toevoersloten met een schepnet enige 
jongen Kuifeendjes te vangen. Dat lukte met veel moeite maar bij een paar Kuifeendjes. 
Daarna bedachten wij een drijvend slagnet, dit eerste net kon alleen gebruikt worden in 
smalle kanaaltjes. Het net was ca. 3 x 4 meter en bestond uit twee scharnierende deuren van 
bamboestokken met net er tussen. De jonge eendjes moesten eerst boven het net 
zwemmen, waarna het als een slagnet dichtgeslagen kon worden. De eendjes zaten dan 
tussen twee lagen net, waarna het net naar de kant getrokken werd, en de eendjes 
eenvoudig uit het net gehaald konden worden. Het nadeel van dit eerste net was dat slechts 
één familie tegelijk gevangen kon worden omdat het net te klein was. Wij merkten al snel 
dat een volgende familie er niet meer intrapte en niet meer over het net te drijven was, 
waarna de eendjes al spoedig duikend het net passeerde.  
De grootste aantallen Kuifeenden broedde toen in de infiltratiegebieden, vooral in het 1e en 
2e infiltratiegebied. De families met jongen zwommen in infiltratiegeulen die ca. 30-50 meter 
breed waren. Er groeide toen nog geen vegetatie in het water (riet was er nog niet) en in de 
nazomer waren vaak smalle zandstrandjes aanwezig. Op de oevers was een ruige vegetatie 
aanwezig van brandnetels, distels en wilgenroosjes die ons een goede gelegenheid boden 
om in te schuilen. 
 

 
Kuifeend (Aythya fuligula), vrouw met pulli 
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Succes met nieuw net 
Er werd een nieuw net ontworpen waarmee meerdere families tegelijk gevangen konden 
worden. Dat net moest daarom veel langer worden, ca.10 meter, zodat twee of meer 
families tegelijk gevangen konden worden. Het moest ook wat breder worden zodat wij het 
ook in de bredere infiltratiegeulen konden gebruiken. Wij zochten infiltratiegeulen uit waar 
veel families met flink wat pulli aanwezig waren. Dan werden deze eerst naar één van de 
uiteinden gedreven, het liefst voorbij een bocht. Dat had als voordeel dat de waakzame 
kuifeendmoeders niet konden zien dat wij bezig waren om het net klaar te leggen. Want wij 
wisten uit ervaring, dat als de moeders de boel niet vertrouwde, zij zich niet lieten opdrijven 
naar het net, maar al spoedig opvlogen en aan de andere kant van het net neerstreken en 
vandaar hun jongen lokte met knorrende geluiden, waarna deze duikend richting moeder 
gingen.  
 

Veel personeel nodig 
Om met dit nieuwe net goed te kunnen vangen hadden wij minstens 6 personen nodig. 
Daarom moesten de echtgenotes van Fred, Peter en Hans regelmatig assisteren bij het 
vangen van kuifeenden. Het was altijd een hele klus om het net op een geschikte plaats 
vangklaar te maken. Nadat het net in het midden van een geul gemanoeuvreerd was, 
moesten aan ieder kant 2 man/vrouw voor de bediening van het net, zich verdekt opstellen. 
Dan gingen twee drijvers naar de geconcentreerde groep Kuifeendjes en splitste daar een 
groepje van 2 tot 3 families af van de rest. Deze moesten zo dicht mogelijk bij elkaar blijven 
en langzaam richting net gedreven worden. Als het te snel ging, dan gingen de grootste 
jongen duiken, maar te langzaam leverde een te lange groep op, waardoor het risico 
bestond dat de eerste al bij het net waren terwijl de andere nog te ver waren. Je moest goed 
op elkaar ingespeeld zijn om het beste resultaat te bereiken. De netbemanning kon ook nog 
iets bijsturen aan de groep. Als bleek dat een familie van plan was om buiten het net om te 
willen zwemmen, dan kon iets bewegen met de treklijn de familie op andere gedachte 
brengen. Ook kon hierdoor de eerste familie iets afgeremd worden, zodat ze gezamenlijk 
met nog één of twee families gelijktijdig over het net zwommen. Dat was de taak van de 
drijvers, die dan vaak het laatste stukje sneller moesten drijven. Eénmaal boven het net, 
moest voorkomen worden dat de eerste er al weer overheen gezwommen waren voordat de 
laatste gearriveerd waren.  
Als alles goed ging, kon er in één slag ca. 25 jonge Kuifeendjes en soms een volwassen 
vrouwtje gevangen worden. Dan moest het net snel op het strandje getrokken worden en 
kon er geoogst worden. De eendjes werden snel verzameld in luchtige nylon 
aardappelzakken en tijdelijk vastgehouden. Dan gingen de drijvers weer terug om weer een 
nieuwe zending te halen tot de hele groep voorbij gedreven was. Dan kon het ringen 
beginnen, waarna de eendjes snel werden losgelaten zodat zij naar hun moeder konden die 
even verderop lag te wachten. 
 

Tip van de Russen 
Fred had op een congres over watervogels verteld over ons succes met het vangen en ringen 
van Kuifeenden. Hij ontmoette daar een paar Russische onderzoekers die ook Kuifeendpulli 
ringden in Rusland. Hij vertelden hen dat wij veel pulli, die te klein waren tijdens het vangen, 
helaas zonder ring moesten loslaten. Het was ons gebleken, dat bij pulli van jonger dan een 
week, de ring van de poot afviel. De Russen hadden daar een oplossing voor, want zij 
ringden vooral jongen van een dag oud. De kleinste pulli die zij ringden werden zelfs tijdens 
het uitkomen van de eieren uit de dop gepeld. Zij smeerden de binnenkant van de ringen in 
met plasticine, zodat de ringen niet van de poot afvielen. Tijdens het groeien van de poten 



 24 

werd de plasticine uit de ring geperst tot de poten volgroeid waren. In totaal werden door 
ons ca. 250 ringen behandeld met plasticine en wij gebruikte deze ringen alleen voor pulli 
die anders te klein waren om te ringen. Dat ging goed tot wij een melding van een 
eerstejaars Kuifeend kregen waarbij de ring in de poot was gegroeid. Bij controle bleek dat 
de plasticine verhard en niet uit de ring geperst was. Er werd door iemand verondersteld dat 
in de AWD mogelijk agressiever water was dan in Rusland waardoor de plasticine reageerde 
door hard te worden. Hoe dan ook, het was voor ons reden om te stoppen met plasticine.  
 
Einde van pulli vangen 
Begin 70er jaren werden 2 nieuwe chefs duinbewaking aangenomen. Eén daarvan was een 
fanatieke jager die zichzelf al spoedig chef faunabeheer noemde. Hij was vanaf het begin 
bezig om al onze onderzoeken te dwarsbomen en kreeg het voor elkaar dat het vangen van 
Kuifeenden op zondag werd verboden. Omdat voor het vangen een op elkaar ingespeelde 
groep van minimaal 6 personen nodig was, werden de mogelijke vangdagen drastisch 
ingekort. Een slecht broedseizoen, zoals veel regen in de eerste weken dat er jongen waren 
en het droogvallen van grote delen van de infiltratiegebieden in de broedtijd door 
giflozingen in de Rijn zorgden er voor dat de aantallen pulli jaarlijks sterk fluctueerden. 
Slecht weer in de weekenden zorgden ook voor minder vangsten. Ook de toenemende groei 
van draadwieren, flap genoemd, nam erg toe. Dat leverden voor de pulli veel problemen op 
en velen raakten hierin vast en verdronken. Maar ook het vangen in geulen met veel flap kon 
niet plaatsvinden omdat een pluk flap vaak het dichtslaan van de netten belemmerden. 
Eén van de jaarlijkse werkzaamheden van de ringgroep was het inventariseren van de 
watervogels in de hele AWD. De Kuifeend had zijn hoogste stand bereikt met ca. 900 paar in 
1978. In 1980 begon de sterke daling om in 1983 al onder de 300 paar te zakken. Het is 
daarna alleen maar bergafwaarts gegaan. Mede hierdoor zijn wij gestopt met het 
kuifeendpulli vangen.  
 

Jaarlijkse aantallen geringde Kuifeenden 
De eerste Kuifeend die door ons geringd werd was op 1 augustus 1963, dat was een 
volwassen vrouwtje. Het was de enige Kuifeend die dat jaar geringd werd en zij werd op 
4 nov. 1965 terug gemeld als geschoten bij Bodegraven ZH. Dat was een terugmeldings- 
percentage van 100%. Daarna begon het vangen van kuifeendpulli op gang te komen, in 
1964 waren dit al 151 pulli en 1 ad. ex. De jaarlijkse aantallen wisselde sterk, met als topjaar 
1967, toen werden 405 pulli en 4 adulte Kuifeenden gevangen en geringd. In een reeks van 
jaren tussen 1963 en 1979 werden bijna jaarlijks Kuifeenden geringd. Vanaf 1980 t/m 1996 
werden geen Kuifeenden geringd. In 1997 werden nog 2 pulli en 10 adulte Kuifeenden 
gevangen met de hand en met schepnetten in bijna droog gevallen infiltratiegeulen. Het 
totaal aan geringde Kuifeenden was daarmee opgelopen tot 2422 pulli en 78 adulte, wat het 
totaal op 2500 bracht. 

Ringen van adulte Kuifeenden 
In 1999 ontdekte ik tijdens het vogels fotograferen op het eiland in de G18-poel toevallig 
enige geringde Kuifeenden. Het bleek dat meerdere soorten eenden dit eiland gebruikte om 
te rusten. Daarom werd besloten om hier een slagnet te installeren om te proberen om hier 
vooral ruiende eenden te vangen. Er werden niet alleen Kuifeenden, maar ook Krakeenden, 
Tafeleend, Wilde eend, Slobeend en zelfs een Zomertaling gevangen. Ook enige andere 
vogels zoals Kleine mantelmeeuw, Aalscholver, Kleine plevier, Canadese gans, Nijlgans en 
Grauwe gans werden hier geringd. Bij de Kuifeend lukte dat met wisselend succes, in 1999 al 
10 Kuifeenden. Tot 2010 werden hier bijna jaarlijks Kuifeenden gevangen, in totaal 117 
adulte exemplaren, maar ook nog 4 geringde exemplaren die wij zelf eerder ringden. 
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Opvallend is, dat er tot nu toe slechts 6 terugmeldingen zijn van Kuifeenden die als 
volwassen vogel door ons werden geringd. In totaal werden tot 2015 het mooie aantal van 
2617 Kuifeenden geringd.  

Terugmeldingen 
Het grote voordeel van het ringen van grotere vogels waar ook nog op gejaagd wordt, is het 
hoge terugmeldingspercentage. Het merendeel van de Kuifeenden werd dan ook terug 
gemeld als geschoten. Aangezien ik vanaf 1962 grotendeels als boswachter in de AWD 
werkte, vond ik zelf ook een flink aantal geringde Kuifeenden. Bovendien had ik aan mijn 
duincollega’s gevraagd om bij het vinden van dode vogels te kijken of ze geringd waren. De 
zelfde vraag had ik aan de jagers in de AWD gesteld, met het verzoek om de ringen te 
melden bij VT Arnhem of ze aan mij te geven. Daar werd ruimschoots aan voldaan en de 
terugmeldingen stroomden binnen. 
Omdat er maar weinig Kuifeenden in Nederland werden geringd, vielen een paar bijzondere 
terugmeldingen zelfs op bij het Vogeltrekstation. “Al In 1965 schreef Perdeck, het hoofd van 
de ringcentrale, in het door VT uitgegeven jaarverslag dat er nu grotere aantallen Kuifeenden 
werden geringd. Hieruit kwamen twee mooie voorbeelden van “abmigration”, ( het 
meeslepen van individuen, uit een bepaald broedgebied naar een geheel ander broedgebied 
door de daar broedende vogels) zoals terugmeldingen uit Finland en de USSR.” 
Tot 2015 werden 311 terugmeldingen van door ons geringde Kuifeenden ontvangen, maar 
ook nog 3 ex die gevonden werden met een buitenlandse ring in de AWD. Het 
terugmeldings-percentage van de Kuifeend is tot 2015 ca. 11,9  %. Dit kan nog iets stijgen. 
Vóór 1950 kwam de Kuifeend in Nederland niet als broedvogel voor. In de winterperiode 
kwamen wel grote aantallen van dit duikeendje naar Nederland om te overwinteren. Men 
ging er van uit dat dit vogels uit Scandinavië waren. Daar had het Kuifeendje zijn jagersnaam 
aan te danken, zij worden door de jagers nog steeds Noordse eendjes genoemd. Met de 
kennis van nu kan aangenomen worden dat er ook vele Kuifeenden uit Polen, Finland, en 
Rusland bij gezeten moeten hebben. In 1957 werd het eerste nest in de AWD gevonden. 

Abmigration 
Het normale trekgedrag van Kuifeenden die in Nederland geboren worden zal, net als bij 
andere vogels, in winterperioden het zelfde zijn. In zachte winters blijven zij vooral hun 
broedgebieden trouw en bij strengere winters zullen zij tijdelijk vluchten naar landen waar 
de winter minder streng is. Dan zal de trekrichting vooral in zuidelijke- of zuidwestelijke 
richting zijn. Zij zoeken dan landen waar de winter gematigd is, dat zijn landen als Engeland, 
Ierland, België, Frankrijk, Spanje, Portugal en Italië. 
Abmigration is een niet erg bekend fenomeen en werkt als volgt. Nadat de Kuifeend in de 
AWD ging broeden, zwierven jaarlijks hun jongen na het uitvliegen eerst rond in hun 
broedgebied en de directe omgeving. Dat blijkt uit het grote aantal net volgroeide jongen die 
in de AWD geschoten werden. Later in het seizoen worden ook andere gebieden in 
Nederland bezocht en in de winterperiode ontmoeten onze jonge Kuifeenden hun 
soortgenoten uit noordelijke- en oostelijke landen die in Nederland komen om te 
overwinteren. Zoals bekend, worden bij de meeste eenden in de winter al paartjes gevormd. 
Als een AWD Kuifeend een leuke Russische- of Finse Kuifeend ontmoet is er een redelijke 
kans dat hiermee een paar gevormd gaat worden. De kans is dan groot dat hij/zij in het 
voorjaar, als de noorderlingen weer naar hun broedgebieden trekken, zij met hun verkering 
meevliegen. Omdat vooral in Rusland en Finland ook in de broedtijd gejaagd word op 
Kuifeenden, worden dan ook AWD Kuifeenden geschoten met een Nederlandse ring. Pas als 
de ring wordt gemeld, weten wij, dat “onze” Kuifeenden ook in Rusland of Finland broeden. 
Niet alle geringde Kuifeenden die naar het noorden geëmigreerd zijn worden het eerste jaar 
al geschoten. Het zijn ook niet altijd de jonge Kuifeenden die “abmigration” vertonen. In het 
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broedseizoen van 2001 werd een adulte man Kuifeend geringd in de G18-poel. Deze werd 3 
jaar later geschoten in 2004 bij Tjoemen in Rusland. Dat ligt ten oosten van het 
Oeralgebergte in het West-Siberische laagland, waar de rivier de Ob doorheen loopt. Dat 
was op 8 juli, dus in de broedtijd op een afstand van 3848 kilometer van de AWD. 
 

Het broedgebied in Rusland 
Kuifeenden richten nergens schade aan, dus heeft het schieten van Kuifeenden geen enkel 
nut. Behalve voor de lol die de plezierjagers er aan beleven. Uit de terugmeldingen blijkt dat 
ca. 90% van de Kuifeenden voor de lol geschoten werden. In Finland en Rusland werden de 
meeste Kuifeenden in de broedtijd geschoten, dat lijkt helemaal verwerpelijk. De West-
Siberische Laagvlakte is een belangrijk gebied voor de terugmeldingen uit Rusland. Dat moet 
dus een goed broedgebied zijn voor Kuifeenden. Via Google Earth op reis gegaan naar de 
Siberische Laagvlakten, dan is goed te zien waar grote moerasgebieden zijn. De Laagvlakte 
wordt doorsneden door vele rivieren, waar de Ob er één van is. Deze rivieren meanderen 
enorm en stromen door honderden kilometers brede moerassen waarin ook nog duizenden 
meertjes liggen. Het lijkt wel wat op onze infiltratiegebieden. Er is ca. 800.000 km2 geschikt 
gebied voor Kuifeenden. Omgerekend is dat ca. 80 miljoen ha., dat staat gelijk aan ca. 30 
duizend keer de oppervlakte van AWD. Het mag een wonder heten dat uit zo’n immens 
gebied nog een terugmelding komt. Leuk is, dat op veel plaatsen langs de Ob ook foto’s zijn 
gemaakt, die op internet staan. Ik kwam o.a. een aardige foto tegen van de lokale bevolking, 
zij lijken nog het meeste op Eskimo’s en zij leven in tenten van dierenhuiden. Als dit de 
jagers zijn die “onze” Kuifeenden in de broedtijd schieten, dan heb ik daar meer begrip voor 
dan voor de Europeesche plezierjagers.  
 

 
Het gebied in Rusland langs de rivier de Ob, waar onze Kuifeenden gingen broeden en ook geschoten 
werden door de lokale bevolking 
Waar kwamen de terugmeldingen vandaan 
Van de 311 terugmeldingen kwamen er 169 uit Nederland. Daarbij waren in totaal 93 
terugmeldingen uit de AWD. Hiervan werden 31 Kuifeenden geschoten tussen 1 en 4 
maanden na het ringen. Er waren ook nog 7 ex. die geschoten werden op een leeftijd tussen 
1 en 4 jaar oud. Totaal werden 38 Kuifeenden gemeld als geschoten. Bij de 51 dood 
gevonden eenden kunnen nog een groot deel (aan) geschoten eenden zijn, die later 
gestorven zijn. Tijdens strenge winters met veel ijs werden dood gevonden Kuifeenden 
gemeld als vorstslachtoffer, dat waren 8 ex. Tijdens periode dat er botulisme heerste in de 
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AWD werden verkrampte eendjes als botulisme-slachtoffer gemeld, er zijn een aantal 
Kuifeenden op botulisme onderzocht, hiervan waren 5 ex. positief. Eén Kuifeend werd als 
verdronken gemeld in een flapveld. Er werden 4 ex. gecontroleerd met ringen die wij zelf 
hadden omgelegd. 
In heel Nederland, dus ook in de AWD is de soortenkennis bij de jagers niet erg groot. Een 
aantal Kuifeenden werden terug gemeld als; 2x Tafeleend, 3x Toppereend en één zelfs als 
Wintertaling.  
 
België 6 Duitsland 8 
Frankrijk 57 Zwitserland 2 
Portugal 3 Denemarken 3 
Spanje 4 Polen *  2 
Italië 1 Zweden * 2 
Engeland 15 Finland * 5 
Ierland 17 Rusland * 17 
Overzicht van de 142 terug gemelde buitenlandse Kuifeenden. 
 
Uit bovenstaand overzicht blijken de fanatiekste jagers in Frankrijk te wonen, hetgeen 
niemand zal verwonderen. De met een * gemarkeerde landen worden gerekend tot de 
landen waarin onze kuifeenden abmigration vertoonden. 

Doodsoorzaken 
In veel gevallen wordt gemeld wat de doodsoorzaak is. Het is duidelijk dat de meeste 
Kuifeendjes geschoten worden. Een “goede” tweede plaats wordt ingenomen door 
gevangen in visnet. Veel daarvan komen uit het IJsselmeer. Met 25 gemelde vangsten wordt 
duidelijk dat niet alleen veel vissen het loodje leggen, maar ook duikende vogels. Toevallig 
hebben wij een mooi aantal Kuifeenden geringd, waardoor wij nu weten hoeveel er in 
visnetten gevangen worden. Maar hoe zit het met niet geringde Kuifeenden en soorten als 
Tafeleend, Krooneend, Brilduiker, Toppereend, Fuut, Dodaars, Geoorde fuut, Aalscholver en 
”zaagbekken”. Hoeveel van deze vogels zullen er gevangen en gedood zijn? 
 
Geschoten 199 Verdronken 2 
Visnet 25 Vuurtoren 1 
Vorst 8 Verkeer 1 
Botulisme 5 Eendenkooi 1 
 
Slechts 4 meldingen betroffen vogels die het er levend vanaf brachten, zij werden 
gecontroleerd door ringers. 

Hoe oud kan de Kuifeend worden 
De meeste Kuifeenden die geschoten werden in de AWD werden niet veel ouder dan 2 tot 6 
maanden. Van de overige geschoten Kuifeenden in Europa werden 185 ex. minder dan 1 jaar 
oud. Er werden 103 Kuifeendjes geschoten in de leeftijd van 1 tot 4 jaar oud. Daarna worden 
de aantallen snel minder, in de leeftijd van 5 en 6 jaar werden slechts respectievelijk 7 en 4 
Kuifeendjes terug gemeld. Ouder dan 6 jaar werden de volgende Kuifeendjes: 
 
2 x 7 jaar    1 x 12 jaar    1 x 22 jaar 
3 x 8 jaar    1 x 13 jaar    1 x 25 jaar! 
1 x 9 jaar 
 
De laatste 4 Kuifeendjes zullen moeilijk gaar worden en zwaar op de maag liggen. Dat is de 
straf die je als jager krijgt als je bejaarden gaat afschieten. 
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Graspiepers vangen en ringen in de AWD 
 

Inleiding 
Na een aantal jaren uitsluitend pulli van vogels geringd te hebben, kregen wij in 1960 een 
vergunning om met mistnetten vogels te vangen in de hele AWD. Wij, Fred Koning, Harm 
Niesen, Peter van Spanje en Hans Vader zochten toen geschikte plaatsen in het duin waar 
veel vogels waren, zoals bij een fazantendrinkbak. Later stonden wij met enige netjes in de 
Renbaan, die toen nog niet verwoest was door GW. Hier ontstonden jaarlijks in augustus 
lage waterstanden, waarna de renbaanplas langzaam droog viel. Alleen op een aantal 
diepere plaatsen bleven nog enige poeltjes over. Bovendien ontstond er een enorme 
begroeiing van Bitterzoet en distels. Bij de poeltjes kwamen veel zangvogels drinken en de 
zaden en bessen dienden als een feestmaal voor veel bes- en zaadeters. Er was zelfs een 
plukje Riet opgekomen van ca. 3x1 meter. Hier plaatste wij ook een klein netje bij, waar onze 
eerste 2 Kleine Karekieten werden gevangen. Dat was in die tijd een vrij zeldzaam vogeltje, 
want er groeide in de AWD nauwelijks Riet. 
Nadat wij in 1963 ook vergunning kregen om in de infiltratiegebieden te mogen, werden 
daar ook op diverse plaatsen zangvogels gevangen. Vooral langs een fazantenvoerpad in de 
Punt, waar flinke aantallen Vinken, Kneutjes, Putters en ook Ringmussen werden gevangen. 
Iets meer tussen de bosjes werden ook veel Heggenmussen en mezen, die ook een graantje 
meepikte, gevangen. 

Een Vinkenbaan 

 
Onze eerste vinkenbaan met druipnet in een nog kale vlakte. (foto Hans Vader) 
 
In 1964 liepen wij te broeden op een plan om een Vinkenbaan aan te leggen. Wij hoorden 
mooie verhalen uit de Kennemerduinen waar al een aantal jaren een Vinkenbaan in gebruik 
was. Daar werden in de herfst duizenden vogels geringd, waaronder veel Vinken en  
Spreeuwen, maar ook bijzondere vogelsoorten zoals Geel-, Sneeuw-en IJsgorzen, maar ook 
Sijsjes, Barmsijsjes en Fraters. 
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Nadat wij eerst enige bezoeken gebracht hadden aan de Vinkenbaan “van Lennep” in de 
Kennemerduinen, waren wij direct verkocht. Eerst hebben wij onze ogen goed de kost 
gegeven om te zien hoe alles in zijn werk ging. Er werd een tekening gemaakt van een 
slagnet met de juiste maten erbij en ook hoe deze afgesteld moest worden, want dat luistert 
vrij nauw. Daarna kregen wij vooral van de familie Bloem les in het verzorgen van lokvogels 
en in het maken van haampjes. Wij kregen ook recepten voor de beste mengsels van 
vogelvoer en welke vogel welk voer moest hebben. 
Eind 1964 vroegen wij toestemming van Gemeente Waterleidingen om een Vinkenbaan met 
bijbehorende keet te bouwen. In februari 1965 werd de vergunning verleend. 
 

Ons tweede wapenfeit; De ontdekking van het vangen met geluid 
In september 1965 waren wij zover dat wij met een slagnet vogels konden vangen. Omdat 
wij al van plan waren om zoveel mogelijk vogelsoorten te proberen te vangen die door 
andere niet gevangen werden, begonnen wij te experimenteren met het via een 
bandrecorder afspelen van vogelzang. Wij lieten ons niet van de wijs brengen door verhalen 
van oudere ringers, die vertelden dat zij dit al geprobeerd hadden, maar dat dit niet werkte.  
 

  
Graspieper (Anthus pratensis) 

Graspiepers vangen 
Nadat gebleken was dat o.a. Graspiepers goed reageerden op de afgedraaide graspieperzang 
zijn we ook vele andere soorten zang gaan draaien. Bij de ene soort werkte het wel en bij de 
andere nauwelijks. Het lag ook vaak aan de trekdrang van de vogels en aan het weer. Op het 
aangelegde druipnet, wat omgeven was door dode bomen en struiken vingen wij wel 
Graspiepers, maar wij zagen toch dat ze niet direct op het net landde, maar zo’n 30 meter 
noordelijk hiervan. Dan moesten zij naar het druipnet lopen, waarbij ook tussen hogere 
vegetatie gelopen moest worden. Daar hadden ze een hekel aan, maar toch vingen wij in 
1965 al 40 Graspiepers.  
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Het open net 
Enthousiast geworden door dit succes werd besloten om een speciaal net te maken om 
Graspiepers te vangen. Dit werd een zogenaamd opennet wat in een open grasvlakte lag. 
Nadat ook de luidsprekers waren aangepast en deels ingegraven werden, kon al in 
september 1966 begonnen worden met het vangen van Graspiepers op het opennet. Dit 
werd zo’n succes dat wij nauwelijks tijd hadden om het druipnet dicht te slaan en moest 
vaak gekozen worden tussen 2 Vinken op de druip of 15 Graspiepers op het open net, dan 
was de keuze niet zo moeilijk. Als wij met twee man aan de treklijnen stonden, dan kon op 
het commando één, twee, drie, gelijktijdig getrokken worden. Dan was het rennen om de 
gevangen vogels weer zo snel mogelijk naar binnen te brengen omdat de volgende al zaten 
te wachten. Soms ging het op werken lijken. 
 

 
 
Het was leuk om te zien hoe de aangelokte Graspiepers reageerden op de afgespeelde zang. 
Meestal landden zij west van het net en kwamen dan aanlopen richting luidspreker. Het 
opengeslagen net was wel een hindernis om overheen te lopen, maar als er éénmaal een 
paar Graspiepers op het net zaten, dan volgden er spoedig meer. 

De kunst van het vangen 
Het was de kunst om zoveel mogelijk piepers gelijktijdig op het net te krijgen. Dat lukte het 
beste door met het geluidsvolume te spelen. Als er een paar piepers van het net af wilden 
lopen, dan werd het volume langzaam terug gedraaid, zodat de piepers gingen zoeken. Er 
waren piepers bij die in de luidspreker klommen om te kijken waar dat geluid vandaan 
kwam. Te lang wachten werkte vaak averechts, want vaak zonder enige aanleiding vloog 
plotseling de hele groep omhoog en dan had je niets. Het net te snel dichtslaan leverden 
vaak frustraties op, want dan kwam vaak net een hele troep naast het net zitten, of landden 
op het gesloten net. 

Groot succes 
De graspiepervangsten liepen jaarlijks op, tot een maximum van 2141 ex. in 1970 bereikt 
werd. Elk jaar begon rond half september de trek van tienduizenden Graspiepers, die in een 
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constante stroom laag over het duin in een minstens 2 kilometer breed front naar het zuiden 
vlogen. Inmiddels waren onze buren in de Kennemerduinen in 1967 ook met geluid 
Graspiepers gaan vangen. 
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Dalende vangsten 
Wat gebeurde er echter in de AWD, vanaf 1972 daalden de vangsten enorm. Nadat de 
graspiepervangsten in een grafiek werden gezet viel op dat er 2 duidelijke pieken te zien 
waren. De eerste piek van 1966 t/m 1971, de tweede piek van 1984 t/m 1990 en ook nog 
een onduidelijk piekje van 1995 t/m 1998. Daarna ging het lange tijd bergafwaarts tot 2012, 
toen was er tot 2014 een kleine opleving wat ook nog een klein piekje opleverde. Het lijkt er 
op dat de pieken steeds kleiner worden. 
 
Wat ons opviel, was dat er na 1972 nauwelijks meer sprake was van sterke trek van 
Graspiepers in een breed front. Als er echter bij de Zeereep werd gekeken, dan was daar in 
september en oktober nog wel sterke trek van Graspiepers in een smalle strook van 
maximaal 500 meter. Wat ons in de eerste jaren heel normaal leek, bleek later toch een 
uitzondering te zijn. De massale trek speelt zich voornamelijk af in een strook van maximaal 
500 meter vanaf de kust, dus onze Vinkenbaan ligt met 1250 meter te ver van de kust. Dit 
wordt nog bevestigd door de graspiepervangsten op de Vinkenbaan in de Kennemerduinen 
die ca. 300 meter van de kust af ligt. Hier worden nog steeds flinke aantallen Graspiepers 
gevangen, maar ook hier zijn de aantallen minder hoog dan in de eerste jaren. Een verklaring 
voor deze achteruitgang is niet bekend. Zouden de aantallen Graspiepers, net als bij de 
vinkachtigen die jaarlijks lang onze kust vliegen werkelijk veel minder zijn dan begin 70er 
jaren? 

De terugmeldingen 
Omdat wij nu al jaren geen terugmeldingen meer van Graspiepers krijgen, is de tijd 
aangebroken om met enige zekerheid het terugmeldingspercentage uit te kunnen rekenen. 
T/m 2014 kregen wij 80 terugmeldingen van door ons geringde Graspiepers. Hiervan 
kwamen er 51 uit het buitenland en 29 uit Nederland. Inmiddels ringde wij t/m 2014, 21.518 
Graspiepers, dus de 80 terugmeldingen komen neer op een terugmeldingspercentage van 
0,37%. Kijken wij echter alleen naar de 51 buitenlandse meldingen, dan is dat slechts 0,23%. 
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De 29 Nederlandse terugmeldingen zijn niet spectaculair, 3 kwamen uit een braakbal, 3 
werden in de broedtijd door een roofvogel geslagen, 1 werd in de broedtijd als skelet in de 
AWD gevonden, mogelijk een lokale broedvogel, 2 werden als vers dood gemeld, resp. 1 uit 
Haarlem in de winter en 1 uit Pieterburen in de broedtijd. Reguliere terugmeldingen waren 
meldingen uit Westenschouwen (Vinkenbaan), dat waren 4 ex. waarvan 3 ex. die 2-11 dagen 
en 1 ex. 1 jaar na het ringen werden gevangen. Iets minder normaal was in de herfst de trek 
naar het noorden. Dit kwam 16x voor, waarvan 9x tussen 5-19 dagen na het ringen. Deze 
terugmeldingen kwamen uit de Kennemerduinen en Castricum (Vinkenbanen), maar ook 5x 
tussen 1-2 jaar na het ringen. 

Uit het buitenland 
De terugmeldingen uit het buitenland leren ons meer. De Belgische meldingen kwamen allen 
uit de zelfde herfst van het ringen en wijzen op doortrek naar zuidelijker gebieden. Zij 
werden allen gecontroleerd door ringers.  
 
Tabel 1. Terugmeldingen uit buitenland 
Land Totaal Gesch/dood Dood gev. Anders Onbek. Gecontr Terug uit periode 
België 8     8 Allen in herfst. 
Frankrijk 9 2 5  1 1 In herfst en winter. 
Spanje 15 11 3 1   Herfst, winter en 1xjuli. 
Portugal 9 6 2  1  Herfst, winter, voorjaar. 
Marokko 5 3 1 1   In winter en voorjaar. 
Denemarken 1   1   In broedtijd. 
Noorwegen 4  2 1  1 In broedtijd. 
 51 22 13 4 2 10  
 
Opvallend is, dat tot 1972, het merendeel (22) van de terugmeldingen uit Frankrijk, Spanje, 
Portugal en Marokko afkomstig waren van geschoten vogels (zie tabel). Onder geschoten 
wordt ook gerekend gedood of met val gevangen. Bovendien werden ook nog 13 
Graspiepers gemeld als dood gevonden. Dit kan hetzelfde betekenen als gedood, maar 
gevonden door andere personen rond de schietplaatsen. De kans dat een Graspieper 
gevonden wordt die op een natuurlijke manier is gestorven, is erg klein. Tot 1991 kwamen 
nog meldingen binnen van geschoten Graspiepers, o.a. uit Marokko. Aangezien er nauwelijks 
vlees zit aan een Graspieper en de kosten van een patroon veel hoger zijn dan de 
vleesopbrengst zullen de meeste Graspiepers voor de lol geschoten zijn. 

Herkomst Graspiepers 
Waar komen al die Graspiepers vandaan die over Nederland naar het zuiden vliegen. 
Gelukkig kwamen er ook 5 terugmeldingen uit het noorden. Dit waren 4 meldingen uit 
Noorwegen en 1 uit Denemarken. Deze meldingen kwamen allen uit de broedtijd. Hierdoor 
weten we nu dat in ieder geval een belangrijk deel van de doortrekkende Graspiepers uit die 
landen afkomstig is. Dit wordt nog ondersteund door vangsten van 2 Graspiepers die wij 
vingen met een buitenlandse ring. Eén was geringd op het Duitse Waddeneiland Sylt en de 
andere aan de kust van Noorwegen. De Duitse werd geringd eind juli en zou goed een 
plaatselijke broedvogel kunnen zijn. De Noorse vogel werd eind september geringd en was 
waarschijnlijk al op trek. De broedplaats kan dus nog noordelijker liggen dan de ringplaats. 
Uiteraard weten wij dat er flinke aantallen Graspiepers ook in Nederland broeden. Dit werd 
o.a. bewezen door een vangst van een Graspieper met een niet van ons (NVO) ring, die als 
pul werd geringd in Eernewoude, in het hart van Friesland. Dichter bij huis, in de Kennemer-
duinen werden 3 Graspiepers geringd op 8, 28 en 29 juni, dat is nog in de broedtijd, dus 
kunnen het lokale broedvogels zijn. 
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Tabel 2. Locatie en periode waar en wanneer de door ons met ring gevangen Graspiepers 
werden geringd. Met ring gevangen Graspiepers in de AWD. 
 
Herkomst totaal broedtijd trektijd 
Kennemerduinen 38 3 35 
Castricum 12  12 
Vlieland 1  1 
Friesland 1 1  
Wassenaar 3  3 
België 1  1 
Duitsland 1  1 
Noorwegen 1  1 
 58 4 54 
 

Leeftijd 
Omdat tot 1985 bij de door ons geringde Graspiepers nauwelijks iets bekend was over het 
vaststellen van de leeftijd van de Graspieper, is moeilijk iets over hun maximale leeftijd te 
zeggen. In later jaren werd meer aandacht besteed aan de juiste leeftijdsbepaling en daaruit 
bleek dat de meerderheid van de gevangen Graspiepers uit 1 kj vogels bestond. 
Aannemende dat dit ook in vroeger jaren zo was, kan nu gesteld worden, dat de oudste door 
ons geringde Graspieper 5 jaar is geworden. Hij werd op 3 november 1974 in Marokko 
geschoten. Uit onze terugmeldingen blijkt, dat slechts 7 van de bijna 22.000 door ons 
geringde Graspiepers met zekerheid de leeftijd van 4 of 5 jaar bereikten.  
 

Bij de kaart 
De kaart met terugmeldingen laat zien dat de meeste meldingen uit de kustgebieden komen. 
De meldingen zijn allen in Zuidwestelijke richting. Vooral in deltagebieden van rivieren zijn 
veel terugmeldingen. Hier zijn uiteraard flinke oppervlakten met geschikte biotopen 
aanwezig waar Graspiepers graag verblijven en foerageren. Maar de concentraties van 
terugmeldingen laten vooral zien waar de meeste jagers zich ophouden, dat kan een 
vertekend beeld opleveren. Want een feit is, dat bij de meeste terugmeldingen als 
doodsoorzaak staat "geschoten of gevangen met een val". De meldingen uit Afrika 
(Marokko) laten waarschijnlijk het zuidelijkste overwinteringsgebied zien. 
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Kaart met terugmeldingen van Graspiepers 
 

 
    = terugmelding van door ons geringde Graspieper 
    = ringplaats van Graspieper die door ons met ring gevangen werd. 
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55 jaar Roofvogels en uilen in de AWduinen. 
Fred Koning 

Inleiding 
Lange termijnstudies zijn spannend omdat er soms weinig maar soms ook veel gebeurd. In 
de AWD maakten we onder de roofvogels en uilen 5 grote revoluties mee. Iedere keer als er 
een predator bij kwam of verdween werd geleidelijk aan weer een nieuwe verdeling van de 
prooidieren uitgevochten. De veroorzakers van de grote revoluties waren in volgorde van 
komst Bosuil, Vos, Buizerd, Havik en Boommarter. Maar mogelijk kan ook een virus een 
revolutie veroorzaken zoals het VHS virus onder de konijnen. Maar ook de mens, in de vorm 
van terreinbeheerders, die met allerlei natuurbeschermingsmaatregels veel schade onder de 
roofvogels en uilen en hun prooien kunnen toebrengen. 

Methodes 
Systematisch doorzoeken van alle bossen en struwelen op nesten of territoria van niet 
broedende vogels van februari tot half augustus. Legselgrootte, broedselgrootte en 
broedsucces werd gemeten van alle soorten uilen en roofvogels. Controle van nestkasten. In 
de avond en nacht luisteren naar roepende jongen om te controleren of toch nog een uil aan 
onze aandacht is ontsnapt. Braakballen en plukresten verzamelen om voedsel te bestuderen.  

Geschiedenis 
In 1957 t/m 1960 werd een begin gemaakt met het inventariseren van een 600 ha groot 
gebied in de AWD. Daarin werden alle nesten van uilen en roofvogels gezocht en van ringen 
van het Vogeltrekstation Arnhem voorzien. Vanaf 1961 werd dit in de hele AWD (3400 ha) 
jaarlijks gedaan. In die tijd, (tot 1984) werd er ook nog plezierjacht bedreven. Eieren van 
Fazanten werden onder broedse kippen uitgebroed en werden daarna los gelaten. Er waren 
overal paden waar de dieren werden gevoerd tot het jachtseizoen begon. Dan werden ze 
massaal afgeschoten. De jachtopzichters wilden een zo hoog mogelijke jachtbuit dus werden 
Kraaien en Eksters streng vervolgd en ook werden regelmatig nesten van Torenvalk en 
Ransuil wel of niet bewust (vaker wel dan niet) doorzeefd met hagel. In die tijd was er een 
gebrek aan nesten voor Ransuilen en valken. We hebben toen dan ook op een aantal 
plaatsen kunstnesten opgehangen. Deze werden door ons gemaakt van kippengaas waarin 
takken werden gevlochten. Ook het beklimmen van de nestbomen werd zorgvuldig gedaan 
om zo min mogelijk takken af te breken. De takken die wel afbraken werden verwijderd 
zodat er niet te zien was dat de boom beklommen was. Dit alles werd gedaan uit voorzorg 
om ontdekking en verstoring door anderen te voorkomen. 

Tot 1970 werd het onderzoek niet erg gewaardeerd door de Gemeente Waterleidingen zoals 
het bedrijf Waternet toen heette. Er werd me zelfs verboden volwassen Bosuilen te vangen, 
juist toen ik een populatiestudie wilde beginnen. Gelukkig was er toen nog een 
adviescommissie natuurbeheer met daarin o.a. Prof. P. Sevenster en voorzitster Dr. Gert 
Baeyens die mij in de gelegenheid stelden het onderzoek te verdedigen. 
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Het maken van kunstnesten voor roofvogels en uilen. V.l.n.r. R. Kok, Piet Veldt, Harm Niesen, 
Fred Koning 1964. (foto Hans Vader) 

Het tij keerde en in plaats van met een ladder op de nek op een oude fiets tussen Zandvoort 
en Noordwijkerhout rond te fietsen verkreeg ik een vergunning om dit met de auto te doen. 
Dit gaf een stimulans om de kasten vaker te bezoeken en de uilen ook buiten het 
broedseizoen te gaan vangen. Dit geeft niet alleen een beeld van de aantallen territorium 
bezitters maar ook een indruk van het aantal “floaters”, d.w.z. vogels die nog niet een eigen 
territorium hebben en dus nog zoekende zijn. 

Samenstelling populatie roofvogels en uilen 
In de vijftiger en zestiger jaren bestond het gilde van predatoren voornamelijk uit kleine 
soorten roofvogels: Steenuil, Ransuil, Torenvalk, Sperwer en Boomvalk. Allen relatief kleine 
soorten niet zwaarder dan 350 gram. De rovers onder de zoogdieren waren: Wezel, 
Hermelijn en Bunzing (en katten).  
De eerste nieuwkomer onder de roofvogels was de Bosuil in 1961. Daarna volgden Buizerd in 
1989, Havik in 1993 en de Wespendief in 2010. Al deze soorten waren groter en sterker dan 
de soorten die in de zestiger jaren en daarvoor het duin bevolkten. Dit had tot gevolg dat 
bepaalde soorten het onderspit delfden. Ook onder de zoogdieren vestigden zich grotere 
sterkere soorten. In de zeventiger jaren verscheen de Vos in het duin. Deze breidde zich snel 
uit en had tot gevolg dat veel grondbroeders zoals Wulpen, Kieviten, Scholeksters en drie 
soorten meeuwen als broedvogel uit het duin verdwenen. Ook kreeg het duin een ruigere 
begroeiing als gevolg van een sterke afname van begrazing door Konijnen. In 2003 werd de 
Boommarter voor het eerst gezien. Ook deze soort nam snel toe en speelde zeker een rol in 
de afname van de Bosuil. 
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Trends van de soorten 
 

Steenuil (Athene noctua) 
 

De Steenuil moet beschouwd worden 
als een relict uit de periode van voor 
de tweede wereldoorlog toen er nog 
boerderijtjes in het duin stonden. Veel 
van deze boerderijtjes hadden erven 
die beplant waren met oude bomen 
waarin zich holen bevonden. In de 
oorlog moesten de meeste woningen 
worden afgebroken maar de 
boomgroepen bleven staan. De 
nesten van de Steenuil bevonden zich 
in holle populieren, wilgen en iepen. 

Tijdens het begin van dit onderzoek waren er nog 5 tot 6 paartjes Steenuilen die in het duin 
broedden. Na de komst van de grotere en sterkere Bosuil verdween de Steenuil geleidelijk 
aan. Bosuilen beconcurreerden hen op nestgelegenheid (holle bomen) of zij werden prooi 
van deze veel grotere uil.  

Ransuil (Asio otus) 
 
De Ransuil was een algemene broedvogel in 
zowel de binnenduinbossen als in 
struwelen en aanplantingen van dennen in 
het middenduin. Als nestgelegenheid 
werden oude nesten van Zwarte Kraai en 
Ekster gebruikt. In de zestiger jaren 
schommelde de populatie tussen de 25 en 
32 paar. Geleidelijk aan verdwenen de 
Ransuilen uit de grotere bospercelen die 
ingenomen werden door de Bosuil. Of de 
Ransuilen echt verjaagd werden of zelf die 
bossen mijden waar Bosuilen woonden 
blijft een open vraag. Wel zagen we dat in 
territoria van Bosuilen met meerdere 
kasten in verschillende bosjes de Ransuilen 
de voorkeur gaven in die bosjes te broeden waar geen Bosuil broedde. Er bleven zo’n 7 tot 9 
paar over die voornamelijk tot broeden kwamen in het open duin waar geen Bosuilen 
waren. Deze situatie bleef zo tot het moment dat de Havik zich vestigde (1993). Regelmatig 
vonden wij geplukte Ransuilen en na 2000 kwam de soort vrijwel niet meer tot broeden. Wel 
wordt soms nog een Ransuil waargenomen, echter ook vaak als plukrest van de Havik. De 
grote roestplaatsen (5 tot 20 ex) zoals we uit vroegere winters kenden komen niet meer 
voor. 
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Bosuil (Strix aluco) 
 

 

De Bosuil is een successtory. De soort was een broedvogel van de landgoederen en parken in 
de binnenduinrand. In dorpen en steden als Benneboek, Heemstede, Haarlem en 
Bloemendaal was de Bosuil een algemene broedvogel. Het eerste broedgeval in de AWD was 
in 1961. Daarna breidde de soort zich snel uit. Wegens gebrek aan holle bomen begonnen zij 
ook te broeden in holen van Konijnen of gewoon op de grond aan de voet van een boom. 

Als we een territorium ontdekten verschaften wij het paar een nestkast hetgeen mogelijk 
het kolonisatieproces heeft versneld. Het leidde echter niet tot hogere dichtheden als wij 
het aantal broedparen vergelijken met andere duingebieden waar geen hulp in de vorm van 
nestkasten werd geboden. Rond 1975 was het duin volledig bezet en schommelde het aantal 
broedparen tussen de 20 en 25 paar. Begin jaren tachtig zakte het aantal paren omdat 
Kauwen een methode hadden ontdekt om de nestkasten op de Bosuilen te veroveren. Zij 
gooiden takjes op de broedende Bosuil die soms met enkele centimeters takjes op z’n kop 
zat te broeden. Bij het verlaten van de kast vielen de takjes op de eieren en was de strijd 
gewonnen door de Kauwen. In die periode nam de reproductie sterk af omdat de helft van 
het aantal paren op deze manier hun legsel verloor.  

De oplossing van dit probleem kwam na de vestiging van de Havik. Binnen enkele jaren 
roeiden zij de luidruchtige Kauwen uit en nam reproductie en aantal broedparen van de 
Bosuil weer toe. De vreugde was echter van korte duur. De Kauwen verstoorden de Bosuilen 
in de ei-fase maar de Havik eiste zijn tol in een later stadium als de jongen pas waren 
uitgevlogen. Hun luidruchtige gebedel ontgaat de ook in de schemer jagende Havik niet en 
we schatten dat minstens de helft of meer van de uitgevlogen jongen in de magen van Havik 
en Vos verdwijnt. Andere aanwijzingen hiervoor zijn de herkomst van volwassen vogels. 
Vroeger was 70 % van de broedende wijfjes in het duin geboren, later was dat nog maar 
30%. Ook vindt geen emigratie van jongen naar plekken buiten het duin meer plaats. Er 
komen door de geringe aanwas en sterfte onder de oude vogels kennelijk genoeg plaatsen 
vrij in het duin. 
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Afsluiten van nestkast voor het vangen van Bosuilen, december 2012. (foto Fred Koning) 

Vooral de komst van de Boommarter (sinds 2003) heeft grote invloed op de populatie. 
Boommarters gebruiken de kasten en broedholen als opslagplaats van voedsel of als 
kraamkamer voor hun jongen. Maatregelen voor “natuurherstel” zijn een andere oorzaak 
voor de achteruitgang van de Bosuil. De maatregelen behelzen plaggen, rooien van bossen 
en struwelen en het frezen van bosbodems waarbij hele ecosystemen worden vernietigd. Dit 
alles gevolgd door jaren lange intensieve begrazing door vee, waardoor een landschap van 
mosvlaktes zonder dekking voor muizen ontstaat. Ook de vogelstand gaat sterk achteruit en 
dientengevolge ook die van de Bosuil. 

Velduil (Asio flammeus) 
 
De Velduil is een 
grondbroeder en had 
geen kans meer na de 
komst van de Vos. 
Vroeger kwamen 
slechts incidenteel 
broedgevallen voor. 
Deze nesten lagen 
vooral in het westelijk 
deel van de AWD, 
éénmaal werden zelfs 
2 nesten gevonden in 
de Zeeduinen. 
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Torenvalk (Falco tinnunculus) 
 

Tijdens het begin van de studie was de Torenvalk 
een algemene broedvogel. Ze profiteerden 
vermoedelijk van de aanleg van de infiltratie-
gebieden waar vochtige graslanden ontstonden 
waar veel muizen te vinden waren. In de loop van 
de jaren groeiden deze dicht met struwelen en 
riet waardoor ze minder geschikt werden voor 
deze veldmuizenjager. Het was vooral een 
zomergast die in de loop van april op de 

broedplaatsen verscheen. Dit waren vooral hoge vliegdennen met oude nesten van de 
Zwarte kraai die als nestplaats dienden. Soms werd in een holle boom gebroed. In de 
infiltratiegebieden gebruikten ze enkele nestkasten. 
 

Boomvalk (Falco subbuteo) 
 

De aantallen broedparen van deze supermooie valk 
varieerde tussen de 1 en 4 paartjes. Ze gebruikten altijd de 
hoogste bomen van een bos en dat waren vooral Grove 
dennen. Na de komst van de Havik ging het broedsucces 
snel achteruit en verdween de Boomvalk als broedvogel.  
In de infiltratiegebieden worden in de ochtendschemering 
nog wel groepjes op libellen jagende Boomvalken gezien, 
maar ook deze aantallen nemen af. We vermoeden dat dit 
vogels zijn die op de landgoederen buiten het duin 
broeden. 

 
Sperwer (Accipiter nisus) 
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In 1957,1958 en 1959 werd steeds één nest gevonden. Bij het laatste broedgeval was de 
Sperwer door de eieren gezakt. Typisch een gevolg van vogels die teveel last hadden van de 
PCB’s die de landbouw in die tijd gebruikte. Evenals elders in Europa ging de Sperwer snel in 
aantal achteruit en verdween ook uit de AWD. Het duurde tot 1977 voor de Sperwer 
terugkwam. Dit gebeurde pas nadat de schadelijke bestrijdingsmiddelen uit de handel waren 
genomen. Het aantal broedparen nam toe tot 7 stuks. De Sperwers broedden voornamelijk 
in naaldbossen. Deze hadden een open structuur. Dit bostype bleek echter ook favoriet bij 
de Havik die in 1993 zijn opmars in de AWD begon. Dit had als gevolg dat veel nesten 
werden geplunderd. De Sperwers trachtten te overleven door in dichte loofbossen te gaan 
broeden maar dit bleek niet voldoende om te overleven. De legselgrootte van de Sperwer 
daalde sterk na de komst van de Havik en legsels van zes en zeven eieren kwamen niet meer 
voor. Na 2002 kwamen er geen broedgevallen meer voor maar soms nog wel zomerwaarne-
mingen die niet uitsluiten dat er toch af en toe nog ergens een stiekem paartje broedde. 

Havik (Accipiter gentilis) 
 

 

De Havik was de derde grote roofvogel die zich vestigde. Net als de Buizerd had deze zich 
vanuit het oosten van het land snel uitgebreid. Vroeger kwam hij niet voor omdat de meeste 
bossen te jong waren en de jachtopzichters deze soort niet zouden accepteren. De Havik 
vond nu bossen die oud genoeg waren en een gebied met een rijke avifauna. Het eerste 
broedgeval vond plaats in 1993 waarna de soort zich snel uitbreidde en een dichtheid 
bereikte die extreem hoog was in aanmerking genomen dat het gebied slechts 600 ha bos 
heeft. Ze vertoonden een voorkeur voor de aanplanten van dennen in het middenduin 
vanwaar zij zowel de vogelrijke infiltratiegebieden als de binnenduinbossen konden bejagen. 
De Havik veroorzaakte een ware slachting onder de kraaiachtigen zoals Ekster en Kauw. 
Maar ook de resterende kleinere roofvogels moesten er aan geloven Sperwer, Boomvalk en 
Ransuil broeden helemaal niet meer of er hebben slechts incidentele broedpogingen plaats. 
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Buizerd (Buteo buteo) 
 

 

Vroeger was de Buizerd uitsluitend een wintergast in de duinen. De eerste vogels kwamen in 
augustus aan en verlieten het duin weer in maart. Na het uit de handel nemen van de 
bestrijdingsmiddelen die desastreus waren voor de roofvogels in Europa nam de Buizerd 
weer sterk toe in Nederland. Het eerst in het oosten van het land en later uiteindelijk ook in 
de duinstreek. In de AWD was het eerste broedgeval in 1989 in de hoge dennen bij de 
Haverbaan. De broedresultaten waren goed en de soort breidde zich uit tot 15-20 paren. Het 
voedsel van de Buizerd bestaat in het voorjaar en de zomer voornamelijk uit jonge Konijnen. 
Buizerds vertonen heel weinig schommelingen in de legselgrootte. Gemiddeld slechts 2,8 ei. 
Vierlegsels zijn zeldzaam. Buizerds broeden regelmatig binnen 100 m van een Havik en het is 
opvallend dat dit vrijwel altijd goed gaat. Kennelijk zijn ze aan elkaar gewaagd. 

 

Wespendief (Pernis apivorus) 
 
Een grote verassing was de vondst van een nest van de Wespendief in 2010 door Henk-Jan 
Koning. Zichtwaarnemingen van deze geheimzinnige roofvogel werden nauwelijks gedaan. 
Tot nu toe bleef het bij één paar dat in 2010, 2011 en 2014 in het duin broedde. In de 
tussenliggende jaren broedde de Wespendief vermoedelijk op een landgoed net buiten het 
duin. 
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De Wespendief, de laatste aanwinst in de AWD. (foto F. Koning)  

Grauwe Kiekendief (Circus pygargus) 
Slechts één succesvol broedgeval in 1969, voor de komst van de Vos. Het succesvolle nest lag 
tussen hoge liguster- en duindoornstruwelen in een vallei gelegen even ten noorden van de 
Schulpweg. Er vlogen drie jongen uit, die ook geringd werden. Dat zijn de enige Grauwe 
Kiekendieven die ooit door ons in de AWD geringd werden. In de 20er en 30er jaren van de 
vorige eeuw broedden er jaarlijks enige paren in de AWD. 
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Lijst met publicaties over vogels in relatie met 
het VRS AWD. 

Hans Vader. 
 
Veel artikelen over vogels in de AWD en het ringen daarvan zijn gepubliceerd in diverse 
tijdschriften en boeken. Los daarvan zijn in de loop der jaren de gegevens van ca. 40 
geringde vogelsoorten nader uitgewerkt. De resultaten van door ons uitgevoerde 
broedvogel-inventarisaties staan vaak in nauwe relatie tot de ringactiviteiten en de 
resultaten daarvan. Mooie voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de jaarlijkse inventarisatie 
van alle roofvogels en uilen in de AWD, waarbij zoveel mogelijk de pulli worden geringd en 
van de Bosuilen ook een aantal volwassen exemplaren, verder de resultaten van CES 
vangsten vergeleken met BMP en de langjarige watervogelinventarisaties in de AWD en de 
ringresultaten van vele eendensoorten, vooral van de Kuifeend. 
 
De hieronder vermelde publicaties die in onze jaarverslagen verschenen zijn vaak ook in de 
“Nieuwsbrief Natuuronderzoek” van de AWD verschenen, maar ook in het blad “Fitis” van de 
Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, het blad “Duin” van de stichting Duinbehoud en in het 
blad “Tussen Duin en Dijk”, het provinciale blad van de Provinciale Organisaties Flora en 
Fauna (POFF). 
 
In de jaarverslagen verschenen publicaties. 
 

- Vanaf 1960. Jaarlijks verslag van de roofvogel- en uilenstand in de AWD. (Fred) 
- Vanaf 1995. jaarlijks een hoofdstuk over de CES vangsten.(div. medewerkers) 
- Vanaf 1998. jaarlijks een hoofdstuk met leuke eigen terugvangsten. (Hans) 
- Vanaf 1999. jaarlijks een hoofdstuk over het vangstverloop. (Martijn, Marcel) 
- 1973. Vangst van een Buidelmees. (T.v. Spanje) 
- 1978. Terugmeldingen van geringde eenden nader uitgewerkt. (Hans) 
- 1980. Terugmeldingen van in de AWD geringde vinkachtigen. (Hans) 
- 1999. Rietzangers op herfsttrek in de AWD. (Fred) 
- 2000. Waar komen de vinken vandaan en waar trekken ze heen? (Hans) 
- 2000. Waar zijn de vinken gebleven? (Hans) 
- 2001. De herfsttrek van de Braamsluiper. (Fred) 
- 2003. De Bosuil onttroond. (Fred) 
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- 2003. Het gaat slecht met de vinkachtigen. (Hans) 
- 2004. Vangsten van Fitis als broedvogel en doortrekker in de AWD. (Adriaan) 
- 2005. Waar komen de immigranten onder de Bosuilen vandaan? (Fred) 
- 2005. Baardmannetjes in de AWD. (P.v.Eijk en A. Dokter) 
- 2006. Bosuilen op zoek naar een plekje. (Fred) 
- 2006. Zijn Klapeksters trouw aan hun overwinteringsgebied? (Fred) 
- 2007. Geen vogelgriep in de AWD. (Hans) 
- 2007. De Havik in de AWD. (Fred) 
- 2007. Terugmeldingen van Graspiepers 1965-2007. (Hans) 
- 2007. Luisvliegen, irritant of interessant? Ook 2009.( P. Spannenburg) 
- 2007. Herfsttrek van de Zwartkop langs de Hollandse kust. (Fred) 
- 2008. Met de metaaldetector onder de Haviksnesten. (Fred) 
- 2008. Invasies op vogelringstations langs de kust en VRS AWD. (Marcel) 
- 2008. Herfsttrek van enkele soorten van het geslacht “Sylvia”. (Fred) 
- 2008. Rallen vangen met inloopkooien. (P.v.Eijk) 
- 2009. Resultaten van CES vangsten vergeleken met BMP. (Hans) 
- 2009. De Struikrietzanger, tweede vangst in onze regio. (Hans) 
- 2009. Vangstverloop van de Nachtegaal. (Marcel) 
- 2009. Het Woudaapje, een zeldzame vogel in onze regio. (Hans) 
- 2009. “Oude Knarren” uit de AWD. (Hans) 
- 2009. De Zwarte Kraai in de AWD. (Fred) 
- 2010. Eerste broedgeval van de Wespendief in de AWD. (Henk en Fred Koning) 
- 2010. Winterinfluxen van Houtsnip, Bonanza voor de Havik. (Fred) 
- 2011. Hoe het een onfortuinlijke populatie Eksters verging. (Fred) 
- 2011. IJsvogels in de AWD. (Koos.v.Ee en Marcel) 
- 2012. Nestplaatskeuze en broedsucces van de Staartmees. (Fred) 
- 2012. Over Gekraagde Roodstaarten en Koekoeken. (Fred) 
- 2012. 50 jaar Winterkoninkjes ringen, wat levert dat zoal op, deel I. (Wil) 
- 2012. Broedvogels in het 1e Infiltratiegebied. (Hans) 
- 2013. Nectar etende trekvogels. (Fred) 
- 2013. Torenvalken in Noord Holland. (Fred) 
- 2013. 50 jaar Winterkoninkjes ringen, wat levert dat zoal op, deel II. (Wil) 
- 2014. Levensverhalen van twee oude Bosuilen. (Fred) 
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Totaallijst van geringde vogels in de AWD. 
Hans Vader 
 
In het jubileumverslag van 50 jaar Vogelringstation AWD mag een totaallijst van geringde 
vogels natuurlijk niet ontbreken. 
Dat leek geen moeilijke opgave, want het zou voldoende moeten zijn om aan Marcel, onze 
huidige administrateur, een uitdraai te vragen van ons databestand. Een dergelijke lijst 
hangt ook al op ons VRS met een paar jaar vertraging. De enige oudgediende die vanaf het 
begin nog op het VRS werkt is Hans en die had al snel gezien dat de lijst op het VRS niet 
klopte, bij een aantal vogelsoorten waren de aantallen (veel) te laag. 
 
Toen de recente uitdraai voor het jubileumverslag arriveerde, bleek al snel dat één jaar 
(1969) helemaal niet ingevoerd was. Bovendien bleken veel vogels die niet in de 
vinkenbaanboeken stonden niet aanwezig te zijn. Dat zijn vooral de geringde pulli. 
Het jaar waarin de eerste vogels geringd werden, was 1957. Het eerste vinkenbaanboek 
stamde uit 1965. Tot 1969 werden de papieren ringlijsten die naar VT Arnhem verzonden 
werden niet gekopieerd. De eerste 10 jaar bestonden er ook nog geen kopieermachines. 
Maar alle vogelwaarnemingen en de geringde vogels stonden nog wel in de vele 
opschrijfboekjes van Fred en Hans. Dat werd een enorm gepuzzel, omdat er ook vele 
ringsessies hadden plaatsgevonden waar Fred en Hans beiden bij aanwezig waren geweest 
en mogelijk ook door beiden in hun boekjes waren genoteerd. Om dubbeltellingen uit te 
sluiten werd besloten dat ieder voor zich alle geringde vogels met ringnummer zelf ging 
invoeren. De computer kon dan later wel de dubbeltellingen eruit halen, Al met al bleek dat 
deze inhaalslag een behoorlijke Titanenklus was, waarbij ca. 8000 geringde vogels opgezocht 
en ingevoerd moesten worden. 
Uiteindelijk geeft het wel voldoening om al die “historische” ringgegevens aan ons 
databestand te kunnen toevoegen. 
 

Nostalgie 
Een bijkomend voordeel was dat tijdens het doorworstelen van alle oude opschrijfboekjes 
ook weer veel herinneringen boven kwamen. Ik weet nog precies in welke boom ik mijn 
eerste nest van een Torenvalk of Bosuil vond. Maar ook alle plaatsen waar vroeger jaarlijks 
de nesten van Steenuil, Grauwe Klauwier, Geelgors en Nachtzwaluw gevonden werden. Ook 
mijn eerste nest van de Watersnip en Kluut ligt nog vers in mijn geheugen en de plaats waar 
ik de eerste pulli van de Waterral zag kan ik nog steeds aanwijzen. Onder de dakpannen van 
oude gebouwtjes, maar ook overal in holle vlieren broedde toen vele tientallen Ringmussen 
en in het open duin vond vooral Fred jaarlijks vele tientallen nesten van Paapjes. Hij kon zelfs 
aan de alarmroep horen of ze al ringbare pulli hadden. Helaas is hier niets meer van over. 
 

Verarming bij de broedvogels. 
Opnieuw kwamen de tellingen voorbij van de watervogels, vooral van de Kuifeenden, maar 
ook van de nestentellingen van alle meeuwen, waarbij de Kokmeeuwen veruit de talrijkste 
waren. Het totaal aan broedende meeuwen was in de 70er jaren meer dan 10.000 paren. In 
grote kolonies moesten wij de kolonie in stroken verdelen door het spannen van enige 
nylonkoorden. Anders was het onmogelijk om het juiste aantal nesten te tellen. Wat mij nu 
ook weer opviel, waren de jaarlijks zeer grote aantallen van wel 3000-5000 pulli van Berg-, 
Wilde-, Krak-, Slob-, Tafel- en Kuifeend, maar ook van Winter- en Zomertaling. Van de 
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andere watervogels werden ook de pulli geteld, zoals van Geoorde Fuut, Dodaars, Fuut, 
Waterhoen en Meerkoet, dat waren bij elkaar toch ook enige honderden pulli. Van al deze 
pulli werden jaarlijks vele honderden exemplaren geringd. 
 

Weidevogels en meeuwen 
Er werden in vroeger jaren opvallend veel pulli van weidevogels en in de AWD broedende 
steltlopers geringd. Dat waren vooral Scholekster, Kluut, Kleine Plevier, Kievit, Tureluur, 
Grutto, Wulp en zelfs één Kemphaan. In totaal waren dit 738 pulli van steltlopers. Van de 
Kok-, Storm- en Zilvermeeuwen werden meer dan 1500 pulli geringd. 
Wat waren de AWD toen een eldorado voor vele soorten vogels van het openduin. Daar is 
anno 2015 niets meer van over. 
 

 
Kievit (Vanellus vanellus) 

Kraaiachtigen 
Ondanks dat de jachtopzichters de kraaiachtigen met alle toegestane- en verboden middelen 
bestreden, konden van deze vogelgroep in de loop der jaren toch nog ca. 3460 pulli geringd 
worden. Door de aanstelling van Gert Bayens als biologe bij de AWD werd daarna extra 
aandacht besteed aan het ringen van Eksters, Zwarte Kraaien en Kauwtjes. Veel van deze 
kraaiachtigen kregen toen ook kleurringen t.b.v. het onderzoek van Gert Bayens. Ook ca. 150 
pulli van (Vlaamse) Gaai werden inmiddels geringd. 
 
Bij het bekijken van de totaallijst van geringde vogels dient men in gedachten te houden, dat 
tot en met 1963 uitsluitend pulli werden geringd. Daarna werden jaarlijks nog 500-900 pulli 
van diverse vogelsoorten geringd. Hierbij waren o.a. vele honderden pulli van Kool- en 
Pimpelmees en tientallen Gekraagde Roodstaarten en Glanskoppen, die tijdens nestkast –
controles geringd werden. 
Van de roofvogels en uilen werden jaarlijks vooral de pulli geringd. Dat wordt verder 
uitvoerig beschreven door Fred in zijn hoofdstuk over 55 jaar roofvogelonderzoek in de 
AWD. 
 
Eén van de doelstellingen die wij proberen na te streven is, dat de ringgegevens ook gebruikt 
worden, het liefst ook voor beschermingsdoeleinden. Maar ook puur wetenschappelijke 
uitkomsten dienen zo veel mogelijk gepubliceerd te worden. 
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Totaallijst van vogels geringd in de AWD van 1957 t/m 2014 
 
Aalscholver 11 Grauwe gans 2 Krakeend 167 Staartmees 886
Appelvink 3 Grauwe gors 1 Kramsvogel 2121 Steenloper 6
Baardmannetje 598 Grauwe Kiekendief  *** 3 Krombekstrandloper 1 Steenuil  ** 68
Barmsijs (spec.) 17 Grauwe klauwier *** 10 Kruisbek 2 Stormmeeuw  *** 536
Beflijster 11 Grauwe vliegenvanger 62 Kuifeend ** 2617 Strandleeuwerik 1
Bergeend ** 86 Groene specht 24 kuifmees 19 Struikrietzanger 2
Bergfluiter 1 Groenlandse tapuit 7 Kwartel 107 Tafeleend ** 62
Bladkoninkje 28 Groenling 1679 Mandarijneend 3 Taigaboomkruiper 1
Blauwborst 425 Groenpootruiter 105 Matkop 6 Tapuit  * 391
Blauwe kiekendief 5 Grote barmsijs 657 Meerkoet  * 120 Temmincks strandloper 1
Blauwe reiger 3 Grote bonte specht 244 Merel 6405 Tjiftjaf 9571
Boerenzwaluw 831 Grote gele kwikstaart 364 Nachtegaal 2759 Tjiftjaf siberische 5
Bokje 59 Grote goudvink 1 Nachtzwaluw  *** 9 Tjiftjaf abietinus 7
Bontbekplevier  * 14 Grote karekiet 5 Nijlgans 10 Torenvalk  ** 504
Bonte strandloper 171 Grote lijster 27 Noordse nachtegaal 2 Tuinfluiter 6039
Bonte vliegenvanger 245 Grote pieper 9 Oeverloper 290 Tureluur  * 108
Boomklever  ** 18 Grutto  ** 83 Oeverpieper (A.p.l.) 94 Turkse tortel 12
Boomkruiper 96 Havik  ** 281 Oeverzwaluw  ** 166 Veldleeuwerik 9611
Boomleeuwerik  * 82 Heggemus 4489 Orpheusspotvogel 1 Veldrietzanger 4
Boompieper  * 503 Holenduif  ** 91 Ortolaan 4 Vink 7074
Boomvalk ** 86 Houtduif  ** 74 Paapje  ** 1364 Vlaamse gaai  ** 211
Bosgors 2 Houtsnip 33 Pallas boszanger 1 Vuurgoudhaantje 724
Bosrietzanger 2104 Huismus 45 Pimpelmees 8422 Waterhoen ** 121
Bosruiter 47 Huiszwaluw 17 Poelsnip 1 Waterpieper (A.s.s.) 45
Bosuil  ** 1033 IJsgors 40 Porseleinhoen 42 Waterral 430
Braamsluiper 3546 IJslandse tureluur 1 Putter 93 Waterrietzanger 37
Bruine boszanger 4 IJsvogel 104 Raddes boszanger 1 Watersnip 554
Buidelmees 13 Jan van Gent 1 Ransuil  ** 561 Wespendief *** 5
Buizerd  ** 392 Kanoetstrandloper 3 Regenwulp 1 Wielewaal  ** 4
Canadese gans 1 Kauw  ** 688 Rietgors 4387 Wilde eend  ** 97
Cetti's zanger 22 Keep 2776 Rietzanger 4022 Winterkoning 2619
Dodaars 34 Kerkuil 1 Ringmus 1725 Wintertaling  ** 71
Draaihals 65 Kemphaan 17 Roerdomp 2 Witgatje 367
Duinpieper 1 Kievit  ** 697 Roodborst 8628 Witkop staartmees 5
Dwerggors 8 Klapekster 23 Roodborsttapuit 310 Witgesterde blauwborst 181
Ekster  ** 1829 Kleine barmsijs 156 Roodmus 4 Witstuitbarmsijs 5
Fitis 11314 Kleine bonte specht 19 Rosse grutto 165 Witte kwikstaart  * 721
Fluiter 13 Kleine karekiet 30142 Rotgans 1 Woudaapje 4
Frater 1041 Kl. mantelmeeuw (Brit) *** 4 Rouwkwikstaart 12 Wulp  ** 106
Fuut 1 Kleine mantelmeeuw 2 Scholekster  ** 244 Zanglijster 4304
Geelgors 111 Kleine plevier  ** 66 Siberische Braamsluiper 1 Zilvermeeuw  *** 227
Gekraagde roodstaart  * 682 Kleine spotvogel 1 Sijs 262 Zilverplevier 15
Gele kwikstaart 112 Kleine sprinkhaanzanger 1 Slobeend  ** 103 Zomertaling 1
Gierzwaluw  ** 119 Kleine strandloper 12 Smelleken 1 Zomertortel  * 20
Geoorde fuut  * 2 Kluut  *** 12 Sneeuwgors 15 Zwarte kraai  *** 987
Glanskop  * 86 Kneu 509 Snor 65 Zwarte mees 194
Goudhaantje 2160 Koekoek 28 Sperwer  ** 263 Zwarte roodstaart 21
Goudplevier 5 Kokmeeuw  **  748 Sperwergrasmus 47 Zwarte ruiter 9
Goudvink 727 Koolmees 5137 Spotvogel 60 Zwarte zeeeend 1
Grasmus 4665 Koperwiek 4114 Spreeuw 6841 Zwartkop 22496
Graspieper 21518 Kortteenleeuwerik 1 Sprinkhaanzanger 2180

  *     = ca. 10% pulli Totaal 232764
  **   = > 50% pulli
  *** =  100% pulli

In totaal werden in de AWD 232.764 vogels gevangen en geringd.
Het aantal geringde soorten en ondersoorten was 203.

 


