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Jaaroverzicht van het Vogelringstation AW duinen 2018. 
Koos van Ee. 
 
Inleiding. 
Voor het VRS AW-Duinen was ook 2018 weer een heel bewogen 
jaar. Het eerste jaar waarin we het gemis van Hans Vader 
hebben gevoeld. Verder het verschrikkelijke overlijden van 
Herman van Assendelft op 23 april 2018. 
Dit heeft een hele periode ervoor gezorgd dat we met 
behoorlijk gemengde gevoelens op de baan rondliepen. 
 
Ondanks dit verlies, hebben we op ruim 160 ochtenden, 5 
avonden en 7 nachten, de netten open gehad, waarin gepoogd 
werd om vogels te ringen. In totaal werden door de ringers en 
hun assistenten meer dan 5000 uren besteed aan het ringen van 
vogels en wat daar nog meer bij komt kijken. De netten hebben 
ongeveer 800 uur open gestaan.  
Fred Koning en assistenten zijn ook weer een aantal dagen actief geweest met het opsporen 
van nesten en het ringen van roofvogels en uilen in de hele AWD. 
 
Het resultaat was ongeveer 6870 nieuw geringde vogels en ook nog zo’n 1615 vogels die al 
een ring hadden. Het jaartotaal, 8491 komt daarmee in de top 5 van ons Ringstation en van 
Nederland in 2018. Het soortentotaal was 86. 
 
De top 5 nieuw geringde vogels. 
Zwartkop  1105 
Kleine Karekiet  1001 
Roodborst    477 
Tjiftjaf     382 
Graspieper    330 
 
De mezen zijn uit de top 5 verdwenen. Het herstel van het slagnet C heeft ervoor gezorgd, 
dat we regelmatig wat graspiepers op de lijst bij hebben kunnen schrijven. 
 
Bezetting. 
Van de 8 ringvergunninghouders voor de awd hebben er dit jaar 6 min of meer regelmatig 
geringd. Verder hebben we ruim 20 assistenten op de lijst staan waarvan er een 10-tal 
regelmatig hebben meegeholpen. Zo konden we ervoor zorgen dat op de meeste vangbare 
dagen in het trekseizoen ook geringd is.  
Een paar assistenten zijn er mee gestopt en een aantal nieuwe zijn ons komen versterken. 
3 assistenten volgen de opleiding tot ringer. En Anemieke heeft dit jaar haar examen 
gehaald. 
Van de 10 geplande klusdagen, is er ook op 9 ervan daadwerkelijk geklust. Verder zijn er ook 
regelmatig, tijdens dagen met minder vogels en een wat grotere bezetting, klussen 
uitgevoerd. We kunnen concluderen dat de baan, het grootste deel van het jaar, er prima 
bijlag. 
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Bijzondere activiteiten. 
- Op 21 april hebben we met hout (uit de awd en geschonken 
door Waternet) een mooie bank gemaakt, dit ter nagedachtenis 
aan Hans Vader. 
- We hebben dit jaar 4 x een excursie georganiseerd voor de 
diverse vogelwerkgroepen en daarnaast zijn er verschillend 
keren enkele gasten op bezoek geweest. 
- We zijn gastheer geweest voor een certificeringsbijeenkomst 
van het Vogeltrekstation. 
- We zijn gaan werken met vaste geluidsprotocollen per decade 
en ook aan de geluidsinstallatie werd regelmatig gewerkt. 
 
Leuke vangsten: 
Koekoek 2, Draaihals 2,  Sperwergrasmus 2, Waterpieper 2, Tapuit 1, Steenuil 1, Roodmus 2, 
Porseleinhoen 3, Bontbekplevier 1, Grote Karekiet 1, Rouwkwikstaart 1. 
 
Bijzondere vangsten uit het Zuiden, oosten tot Siberië: 
Baardgrasmus 1, Siberische Tjiftjaf 1, Bladkoning 13, Waterrietzanger 4, Struikrietzanger 1. 
 
De Baardgrasmus was een nieuwe soort voor ons 
VRS en ook de Steenuil was de eerste die we in 
de netten van het VRS aantroffen. 
De Cetti’s zanger is nu een vaste bewoner van de 
AW-duinen geworden en de Goudvink is als 
broedvogel verdwenen uit ons vangstgebied. 
 
Vogels met buitenlandse ringen: 
Het was een karig jaar met vogels die een 
buitenlandse ring om hun pootje hadden. Toch 
konden we een Kleine Karekiet, Sprinkhaanzanger 
en Zwartkop met Belgische ring. Een Tjiftjaf met Franse ring, een Pimpelmees met een 
Litouwen ring en een Vuurgoudhaan met een Deense ring, noteren als retour vangst. 
Daarnaast nog een late melding van een terugmelding uit 2014 van Zwartkop uit Tsjechië. 
 
Terugmeldingen van door ons geringde vogels: 
Veel terugmeldingen komen uit België en Frankrijk. Het betreft meestal Kleine Karekiet, 
Tjiftjaf en Zwartkop. Er zijn ook uitzonderingen, zoals een Zwartkop man geringd in 2009 en 
in 2017 door een Belgische ringer gecontroleerd. Toch knap om 8 jaar onder de radar te 
blijven. En dan nog een Merel in 2014 geringd en in maart van dit jaar dood aangetroffen in 
Zweden. In Noorwegen werd in mei er een door ons geringde Keep van 2017 terug 
gevangen. Vanuit Portugal werd nog een Kleine Karekiet terug gemeld.  
Steltloper retour meldingen zijn uitzonderlijk, toch zijn er 2 gemeld. Zoals deze Scholekster 
geringd in 1989 en op 30 maart van dit jaar teruggelezen in Balgzandpolder. Nu is deze vogel 
al 29 jaar oud! En een Witgat geringd 2015, dood gevonden in Norfolk (Engeland).  
 
Overige opvallende vangstverschillen t.o.v. het gemiddelde van de laatste 10 jaar: 

• Weinig Waterrallen (kooien droog, platgetrapt en dichtgegroeid met riet: lage waterstand) 
• Slechts een enkele steltloper in het voorjaar (wel pogingen ondernomen). 
• Minder IJsvogels (winter?) 
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• Teruglopend aantal mezen (??) 
• Minder Grote Bonte Specht (??) 
• Hoogste aantal Bosrietzangers dit jaar. 
• Een leuk aantal Watersnippen (goede waterstand in aug- sept). 
• Houtsnip is vaste gast geworden 

 
Waterstand en Damherten. 
Een jaarlijks terugkerend zorgpunt is; de waterstand in ons vangterrein. We zijn er ons van 
bewust dat we werken in een waterwingebied, maar dat neemt niet weg dat we onze zorgen 
over de grote schommelingen in de waterstand in het broedseizoen uitspreken. 
Vanaf het begin van dit jaar heeft ons terrein vrijwel droog gelegen, vanwege het 
schoonmaken van de infiltratiegeulen ten oosten en westen van de CES locatie. 
Hierdoor en door werkzaamheden aan de wateraanvoer, startten we dit broedseizoen met 
een lage waterstand, die in de zomer gelukkig wel redelijk constant was, op dit lage peil. Dit 
in combinatie met de warme zomer zorgde voor een uitbundige rietgroei langs de infiltratie-
geulranden, maar in de drooggevallen drains staan nu armzalige sprietjes.  
Vanaf augustus ging het peil omhoog en tot eind oktober hebben we een heel mooi 
waterpeil in ons gebied gehad. Daarna zakte (door calamiteiten) de waterstand weer. 
 
Het afschot van een behoorlijk aantal damherten in ons gebied was tot half mei merkbaar. 
We moesten ons grasveld, waar de slagnetten op liggen, weer eens een keer maaien.  
Door de droogte, werd het infiltratieterrein vanaf die periode weer een aantrekkelijk 
begrazingsgebied. Het aantal herten werd weer even groot als we de laatste jaren gewend 
waren. Regelmatig konden we weer een net vervangen en in de vuilnisbak deponeren, 
omdat er een hert dwars doorheen was gegaan, dit werd versterkt door de lage waterstand, 
waardoor er overal looppaden door het riet zijn ontstaan. 
Ook de inloopkooien voor de waterrallen waren weer compleet platgetrapt. We hopen dat 
het afschotbeleid komend seizoen de begrazingsdruk in het gebied naar beneden brengt. 
 
 
Publicaties: 
Jaarverslag 2017 VRS-AWD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bokje, Karel Beylevelt 
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Vogelringstation AWDuinen 2018  Nieuw  Retour  TOTAAL 
 EURCODE  SOORT  TOTAAL  TOTAAL  2018 

2690 Sperwer  4    4 
4070 Waterral  20  1  21 
4080 Porseleinhoen  3    3 
4240 Waterhoen  2    2 
4700 Bontbekplevier  1    1 
5120 Bonte Strandloper  1    1 
5180 Bokje  3    3 
5190 Watersnip  19  1  20 
5290 Houtsnip  7    7 
5530 Witgatje  13    13 
7240 Koekoek  1  1  2 
7570 Steenuil  1    1 
8310 IJsvogel  6    6 
8480 Draaihals  2  1  3 
8760 Grote bonte specht  13  12  25 
8870 Kleine bonte specht  1    1 
9740 Boomleeuwerik  2    2 
9760 Veldleeuwerik  40    40 
9920 Boerenzwaluw  97  1  98 

10010 Huiszwaluw  1    1 
10090 Boompieper  19    19 
10110 Graspieper  330  1  331 
10141 Waterpieper  2    2 
10143 Oeverpieper  1    1 
10190 Grote gele kwikstaart  8    8 
10200 Witte kwikstaart  20  2  22 
10202 Rouwkwikstaart  1    1 
10660 Winterkoning  95  70  165 
10840 Heggemus  74  32  106 
10990 Roodborst  476  181  657 
11040 Nachtegaal  196  20  216 
11060 Blauwborst  26  11  37 
11062 Witgesterde blauwborst  55  41  96 
11210 Zwarte roodstaart  2    2 
11220 Gekraagde roodstaart  19  1  20 
11370 Paapje  3    3 
11390 Roodborsttapuit  21    21 
11460 Tapuit  1    1 
11870 Merel  315  46  361 
11980 Kramsvogel  37    37 
12000 Zanglijster  218  31  249 
12010 Koperwiek  106  1  107 
12200 Cetti's zanger  19  43  62 
12360 Sprinkhaanzanger  91  37  128 
12380 Snor  3  1  4 
12420 Waterrietzanger  4    4 
12430 Rietzanger  158  54  212 
12480 Struikrietzanger  1    1 
12500 Bosrietzanger  75  8  83 
12510 Kleine karekiet  1001  198  1199 
12530 Grote karekiet  1    1 
12590 Spotvogel  5    5 
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 EURCODE  SOORT  TOTAAL  TOTAAL  2018 
12620 Provençaalse grasmus  1    1 
12730 Sperwergrasmus  1  49  50 
12740 Braamsluiper  153  5  158 
12750 Grasmus  175  89  264 
12760 Tuinfluiter  182  49  231 
12770 Zwartkop  1105  27  1132 
13000 Bladkoninkje  13    13 
13110 Tjiftjaf  384  134  518 
13120 Fitis  232  30  262 
13140 Goudhaan  142  44  186 
13150 Vuurgoudhaan  61  17  78 
13350 Grauwe Vliegenvanger  2    2 
13490 Bonte vliegenvanger  7    7 
13640 Baardmannetje  23  29  52 
14370 Staartmees  21  6  27 
14540 Kuifmees  1    1 
14620 Pimpelmees  254  157  411 
14640 Koolmees  246  109  355 
14870 Boomkruiper  20  1  21 
15390 Vlaamse gaai  4  1  5 
15490 Ekster  1    1 
15820 Spreeuw  53    53 
15910 Huismus  2    2 
16360 Vink  28  3  31 
16380 Keep  8    8 
16490 Groenling  5    5 
16530 Putter  4    4 
16600 Kneu  1    1 
16631 Grote barmsijs  1    1 
16634 Kleine barmsijs  1    1 
16790 Roodmus  2    2 
17100 Goudvink  2    2 
18770 Rietgors  114  72  186 

        
 Totaal aantal vogels  6869  1617  8486 

 Totaal soorten  85  85  85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kramsvogel, Karel Beylevelt 
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Vangstverloop 2018 
Marcel Schalkwijk 
 
Het weer van 2018 gaat de boeken in als een jaar van extremen waarin record na record in 
temperatuur en droogte sneuvelden. 
In januari bleef het winterse weer uit en was het op sommige dagen gewoon erg zacht. Wel 
werden we in deze maand nog getrakteerd op een zware winterstorm. Door de westelijke 
stroming bleef het zacht waarbij temperaturen werden gemeten tot aan 14 C. Echter in 
februari kregen we de Russische Beer op bezoek. Weken van strenge koude hield ons binnen 
achter de kachel. In de eerste dagen van maart hield de kou nog aan, daarna viel de dooi in. 
Voorspoedig verliep dit niet. Koning winter gaf zich zomaar gewonnen. Half maart kregen we 
nog een koudegolf over ons heen, maar tegen eind maart was het echt wel gedaan met de 
winter en konden we verlangend gaan uitzien naar het voorjaar. April begon wel fris en te 
koel voor de tijd van jaar. De omslag kwam half april waarin de temperaturen naar zomerse 
waardes werden gedreven. Deze maand mag dan wel warm zijn geweest, maar de regen viel 
eind van de maand geregeld met bakken uit de lucht. Hierdoor was het ook een natte 
maand. De maand mei was de aanloop voor een hele lange hete zomer. Alleen begin mei viel 
er regen. Dit leidde soms tot wateroverlast in het land.  
Zoals al gezegd de zomer heeft standgehouden in de maanden juni, juli, augustus en 
september. Regen kreeg nauwelijks de kans om de grond te bereiken en was voor die tijd al 
verdampt. Het was heet rond de baan en door het tekort aan regenwater ging de vegetatie 
al gauw over tot strogeel verkleurde vlaktes. Voor ons wel gunstig want er viel weinig te 
maaien. 
Pas na oktober kregen depressies toch vaste voet in ons land. In november lagen de 
temperaturen boven het gemiddelde en dagen met eerste nachtvorst konden pas na half 
november gemeld worden. De nachtvorst had geen invloed rond de baan. Mistnetten die 
stijf bevroren zijn, zijn niet echt bevorderlijk voor het humeur van de ringer en zijn/ haar 
assistenten als de mistneten moeten worden uitgehangen.  
December was een natte maand met relatief veel regen. De temperaturen lagen boven het 
gemiddelde. Hiermee komt december 2018 op de 7de plaats van warmste ooit. 
Op 16 december stak koning winter zijn grote teen tussen de deur. We werden verrast met 
een klein laagje sneeuw. Voor ons ringers gaat het bloed dan gelijkstromen op de hoop van 
een “snow rush”. Daar hebben we bar weinig van gemerkt en zo sukkelden we 2018 uit. 
 
Aan onze netopstelling hebben we in 2018 eigenlijk niets veranderd. Het geeft ons wel een 
idee welke secties het beste vangen en welke niet. Daar gaan we in het komend ringseizoen 
wat mee doen. De CES-locatie blijft eigenlijk zoals die is bedoeld conform het CES-protocol.  
Op de slag is slagnet “C” weer volledig hersteld. Het was een hele klus maar heeft wel de 
Graspiepers en Veldleeuwerikken verrijkt met een en ring. 
 
Op de CES-locatie zijn we gestart met een winter CES-seizoen. Op deze manier proberen een 
duidelijk beeld te krijgen wat geluid tijdens de najaarstrek en winterperiode doet.  
 
Het geluid welke wij in decades gebruiken is verder verfijnt en ook de boxen zijn door een 
gedreven hobbyist aangepast. Door een ingenieus bedacht systeem hebben wij nu de 
beschikking over een geluidsuitvoer die onder alle weersomstandigheden werkt. 
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Over de vangsten hebben wij niet te klagen. Als “kust” ringstation draaien wij mee in de 
hoogste regionen. Dit jaar hebben de ringers hun uiterste best gedaan om 6869 vogels te 

voorzien van een ring en optimale 
inspanning geleverd om het 
ringstation te bemannen. Bemannen 
mogen wij eigenlijk niet meer zeggen 
want de eerste vrouw met een ring 
vergunning is aan ons team 
toegevoegd.  
 
De verwachting is dat wij over niet te 
lange tijd nog twee vrouwen kunnen 
toevoegen aan de ringgroep. Dit was 
een aantal jaren geleden echt 
ondenkbaar 

Bonnie als aspirant ringer aan het werk 
(Foto: Marcel Schalkwijk) 
 
Er is in dit jaar enkele keren geprobeerd om 
tijdens nachtelijke ringactiviteiten Kwartels te 
ringen. Helaas zullen die geen plek krijgen in 
dit verslag; ze blonken uit door afwezigheid. 
Verrassende vangsten waren de Steenuil. Al 
jaren is deze vogels niet meer gezien in het 
duin en de laatste ringvansten dateren dan 
ook uit de voorgaande eeuw. In de jaren ‘70 
zijn er sporadisch nog enkelen geringd. 
 
De Cetti’s zanger is min of meer een 
standvogel geworden rond de baan. Op de 
ringers certificering dag werd nog een 
Struikrietzanger geringd. Ook een vogelsoort 
die wij maar zelden in de mistnetten hebben 
hangen. Maar de klapper van het jaar was wel 
de Baardgrasmus. Een zeldzame gast uit het 
zuiden van Europa hing in een van onze 
mistnetten. Dit soort vangsten maken het 
ringwerk leuk en wetenschappelijk 
interessant. 
 Steenuil (Foto: Marcel Schalkwijk) 
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Resultaten CES-project 2018 
Marcel Schalkwijk 
 
Op zo’n kleine 500 meter afstand van ons ringstation ligt ons CES-project plot. De mistnet 
opstelling is een kleine 100 meter lang. Dit stukje duin bevat wel een paar leuke biotopen 
waarop veel vogelsoorten op af komen om hun broedseizoen in door te brengen. Daarnaast 
ligt de opstelling in geklemd tussen 2 geulen. Aan de oostzijde bestaat het biotoop uit een 
bosschage van riet (aan de geul zijde) wat overloopt naar een wilgen struweel. Meer naar 
het westen toe krijgt het een wat meer open karakter met een afwisseling van duindoorn, 
een enkele vlierbes en wederom wilgen. De ondergroei bestaat uit de bekende grassoorten 
die in het duin voorkomen. 
Tevens is het een nat gebied goed en bevorderlijk is voor de aanwas van insecten. Vele 
muggen leggen in dit soort kleine met stilstaand water gevulde poeltjes hun eitjes. 
 
Dit jaar is er weinig aan snoeiwerk verricht. Het voorgaande jaar is er rigoureus gesnoeid. Er 
is wel gemaaid om de ringbaan een beetje open te houden. 
 
Het CES-protocol geeft aan om 12 keer 
door het Vogeltrekstation opgegeven 
dagen te gaan vangen. 
Mede door het geweldige voorjaar en 
zomer was het geen probleem om het 
protocol met succes af te ronden. Het 
weer werkte aan alle kanten mee. Jammer 
genoeg lagen het aantal geringde vogel 
erg laag. Pas in juli liep het aantal geringde 
vogels behoorlijk op. Zo gek is dat 
natuurlijk niet want de meesten jongen 
die dit jaar geboren zijn gaan een beetje 
rondzwerven. 
 

De Ekster is een nieuwkomer in het CES-project  
(Foto: Wil Tamis)  

 

                          
Grand 
Total 

CES periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
Aantal vogels 8 12 6 8 14 23 24 28 40 19 60 20 262 

De bovenstaande tabel geeft het aantal 
periodes weer met de daarbij behorende 
aantal vogels dat gevangen is. In deze 
tabel zitten alle vangsten inclusief de 
terugmeldingen. 
 
 
 
 
 
Het vroege ochtendgloren op het 
vogelringstation (Foto: Koos van Ee) 
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Soort April Mei Juni Juli Aug Totaal 
Blauwborst     2     2 
Bonte vliegenvanger         1 1 
Bosrietzanger       4   4 
Braamsluiper 2 1 4 11   18 
Ekster     1     1 
Fitis 3 1 5 9   18 
Gekraagde roodstaart       1   1 
Grasmus   2   3   5 
Heggemus   3 1 1 1 6 
Kleine karekiet   1 4 18 6 29 
Koolmees   1 4 2 2 9 
Merel 1 1       2 
Nachtegaal     1     1 
Pimpelmees     4 10   14 
Rietgors     1 6   7 
Rietzanger 1   1 1   3 
Sprinkhaanzanger       1   1 
Tjiftjaf 2 1 12 24 4 43 
Tuinfluiter 1 3 3 3   10 
Vink   1       1 
Vlaamse gaai   1 1     2 
Winterkoning 1         1 
Witgesterde blauwborst   1 1 3 2 7 
Zanglijster     3 2 1 6 
Zwarte roodstaart       1   1 
Eindtotaal 11 17 48 100 17 193 
 
Zoals in bovenstaande tabel te zien is, is de Tjiftjaf de kloploper in het bovenstaande lijstje. 
Gevolgd door de Kleine Karekiet. De top 3 wordt gedeeld door de Braamsluiper en de Fitis.  
De Fitis is klaarblijkelijk in een neergaande spiraal beland. Wat de oorzaak daarvan is kan nog 
worden vastgesteld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Zwarte Roodstaart is 
een ook een nieuwkomer 
in het CES project (Foto: 
Marjolein Verdam) 
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Eigen terugvangsten April Mei Juni Juli Aug Totaal 
Blauwborst     1     1 
Braamsluiper 1 3       4 
Grasmus     1     1 
Grote bonte specht   1   1   2 
Heggemus   1 3 1   5 
Kleine karekiet     3 1   4 
Koolmees     1 1   2 
Merel 1 1 1     3 
Pimpelmees     1 2   3 
Rietgors     1 1   2 
Rietzanger     1 1   2 
Tjiftjaf 3 1 5 5 2 16 
Tuinfluiter   1 1     2 
Vink     1     1 
Winterkoning 1 1 4 2   8 
Witgesterde blauwborst 1 1 1 3 1 7 
Zanglijster 1 1 2 1   5 
Eindtotaal 8 11 27 19 3 68 
 
Buitenland April Mei Juni Juli Aug Totaal 
Rietzanger 1         1 
Eindtotaal 1         1 

       
       
Nieuw 193      
Eigen retourvangsten 68      
BUI retourvangsten 1      
Jaartotaal CES 2018 262      
 
Zoals elk jaar, zijn er vogels die niet 
meer in het biotoop worden gevangen 
dan wel gezien. Eén daarvan is de 
Goudvink. Deze soort is rondom de het 
vogelringstation een zeldzaamheid 
geworden. De oorzaak hiervan moet 
gezocht worden in de afwezigheid van 
de Amerikaanse vogelkers (Prunus 
serotina). Als nieuwkomers op het CES 
lijstje 2018 kunnen we de Ekster en 
Zwarte roodstaart worden toegevoegd. 
 
 Waterpieper, Karel Beylevelt 
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Terugmeldingen in 2018. 
 
Terugmeldingen met een niet door ons aangelegde ring, van buiten de AWD 

 Soort, ringnrgesl/lft geringd op terug AWD ringplaats en bijzonderheden km dagen
Grote Bonte Specht
L495391 M VG 11-12-2016 22-11-2016 Zwanenwater 53 711
Nachtegaal
V924402 O 1kj 23-7-2018 2-8-2018 VRS van Lennep 8 10
V924403 O 1kj 23-7-2018 4-8-2018 VRS van Lennep 8 12
Blauwborst
BF92747 O 1kj 7-8-2017 25-5-2018 VRS van Lennep ook 20-6 8 291
Witsterblauwborst
BF24706 O 1kj 14-8-2017 29-8-2018 VRS Saeftinghe 111 380
Merel
L337869 O 1kj 3-5-2017 16-11-2018 Westerveld, Drente 136 534
L495371 V  >1kj 11-11-2016 23-11-2018 Zwanenwater 53 742
L495380 V 1kj 11-11-2016 22-11-2018 Zwanenwater 53 741
Cetti's Zanger
BH16414 O vg 18-9-2017 11-4-2018 Zwanenwater ook 13-4 53 205
Sprinkhaanzanger
14870131 O 1kj 19-8-2017 2-5-2018 Bokrijk, België ook 2-5, 9-5 166 256
BF50761 O 1kj 8-8-2018 23-8-2017 VRS Castricum 22 15
BG47101 O 1kj 8-8-2017 11-4-2018 VRS Meijendel 26 246
Rietzanger
HD19855 O 1kj 14-8-2018 29-8-2018 Hallandsbakken, 4340 Bryne, Noorwegen 713 15
BH86157 O 1kj 22-7-2018 5-8-2018 Hyppolytushoef 71 14
Kleine Karekiet
13881297 O 1kj 7-8-2015 28-7-2016 Lommel, België 135 356
14102089 O 1kj 12-8-2015 19-5-2016 Bolland, België 205 281
15126790 O 1kj 1-8-2017 1-8-2018 Oorderen, België 118 365
BA88035 O 1kj 2-6-2014 11-7-2018 VRS Castricum 22 1499
BC85656 O 1kj 22-7-2015 26-6-2018 VRS Meijendel 26 1069
BE62409 O 1kj 25-8-2016 23-6-2018 VRS van Lennep 8 667
BF50255 O 1kj 1-8-2018 3-8-2018 VRS Castricum 22 2
BG48290 O 1kj 17-7-2018 27-7-2018 VRS Meijendel 26 10
BG91701 O 1kj 1-8-2018 2-8-2018 VRS van Lennep ook 6-8 8 1
Braamsluiper
BF47781 O >2kj 16-4-2018 18-4-2018 VRS Castricum 22 2
Tuinfluiter
V875774 O 1kj 15-7-2018 22-7-2018 VRS Meijendel 26 7
Zwartkop
13885982 M 1kj 8-9-2014 30-6-2018 Lebbeke, België 151 1391
15027309 M 1kj 25-8-2017 2-9-2017 Bellem, België 157 8
TR30216 M >1kj 7-9-2014 1-10-2014 Mofina, Tsjechië 727 24
V828442 O 1kj 26-8-2016 21-4-2018 VRS van Lennep 8 603
V827768 O 1kj 7-7-2016 14-7-2018 VRS van Lennep 8 737
V924555 M 1kj 13-8-2018 18-8-2018 VRS van Lennep 8 5
V924690 M 1kj 21-8-2018 1-9-2018 VRS van Lennep 8 11
V924814 M 1kj 28-8-2018 29-8-2018 VRS van Lennep 8 1
Tjiftjaf
3P3445 O vg 13-10-2017 30-3-2018 Sur la Cote, Vaudemont, Lorraine, Frankrijk 450 168
AKS O 1kj 10-10-2017 18-10-2017 VRS 3e Kroonpolders, Vlieland 105 8
Fitis
AKD072 O 1kj 28-6-2018 22-7-2018 VRS van Lennep 8 24
Baardman
BC48523 V 1kj 10-6-2017 31-3-2018 Knardijk, Flevoland 71 294
Pimpelmees
BG44121 O 1kj 3-10-2018 15-11-2018 Binnenweg, Almen ook op 23-11 120 43
Koolmees
V895635 V 1kj 21-8-2017 24-3-2018 VRS Castricum 22 184
Rietgors
V801661 V 1kj 23-8-2016 15-4-2018 VRS Castricum ook  24-4, 19-5 22 600
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Terugmeldingen met een door ons aangelegde ring, gevangen of gevonden buiten de AWD 
Soort, ringnr gesl/lft geringd op terug op vindplaats en bijzonderheden km dagen
Waterral
1586370  O 1kj 19-10-2017 5-5-2018 Kwelderpad, Schiermonnikoog dood 172 198
Scholekster
5153614 pul 16-6-1989 30-3-2018 Balgzandpolder, Den Helder gecontroleerd 19 10514
Visdief
Z068543 pul 22-6-2012 5-5-2018 Driemerenweg, Nieuw- Vennep dood 3 2143
Witgat
H299003  O 1kj 2-8-2015 13-1-2018 Elligham, Engeland dood 207 894
Roodborst
BF32186  O 1kj 29-8-2017 17-8-2018 Heemstede dood 6 353
BH50376  O 1kj 29-8-2018 16-9-2018 VRS van Lennep gecontroleerd 8 18
Nachtegaal
V805966  O 1kj 31-7-2017 19-4-2018 Makkumer Zuidwaard gecontroleerd 97 262
V902220  O 1kj 22-7-2018 24-7-2018 VRS Castricum gecontroleerd 22 2
V902309  O 1kj 25-7-2018 30-7-2018 VRS van Lennep gecontroleerd 8 5
V902349  O 1kj 27-7-2018 31-7-2018 VRS Castricum gecontroleerd 22 4
V902370  O 1kj 29-7-2018 2-8-2018 VRS Meijendel gecontroleerd ook op 4-8, 5-8 26 4
Witgesterde blauwborst
BF31210  O 1kj 31-7-2017 1-4-2018 VRS Castricum gecontroleerd 22 244
BF33972  O 1kj 18-7-2018 4-8-2018 Etang de Marcenay, Larry, Bourgogne, Frankrijk gecontroleerd 496 17
Gekraagde Roodstaart
BF30923  O 1kj 8-7-2017 14-5-2018 VRS van Lennep gecontroleerd 10 310
Merel
L340105 M >1kj 30-10-2014 12-5-2018 Nässjö, Zweden dood 873 1289
L340463 M 1kj 13-11-2014 6-11-2018 Koverskooi, de Koog, Texel gecontroleerd 86 1453
L340650 M 1kj 29-9-2015 1-7-2018 Op perceel Breedzand ring gevonden 64 1005
L340650 M 1kj 29-9-2015 25-9-2018 A49, Neuental, Duitsland dood 356 1091
Zanglijster
L340981  O 1kj 23-10-2015 13-10-2018 Stationslaan, Deurne dood 131 1085
L370535  O 1kj 18-9-2016 7-10-2018 Breckerfeld,Duitsland gepakt door kat 233 749
Sprinkhaanzanger
AT15127  O 1kj 4-9-2011 10-9-2011 Mechelen, België gecontroleerd 145 5
Rietzanger
AT13580  O 1kj 6-7-2011 19-7-2011 Mechelen, België gecontroleerd 145 12
BE10561  O 1kj 20-8-2015 9-5-2018 VRS Meijendel gecontroleerd 26 992
BE10561  O 1kj 20-8-2015 3-6-2018 VRS Castricum gecontroleerd 22 1017
BF30815  O 1kj 30-6-2017 9-5-2018 VRS Meijendel gecontroleerd ook op 21-5 26 313
BF31831  O 1kj 16-8-2017 2-8-2018 Les Massieres, Villeton, Aquiltaine, Frankrijk gecontroleerd 940 351
BF31925  O 1kj 17-8-2017 3-9-2017 Lissewege, België gecontroleerd 147 17
BF31944  O 1kj 23-8-2017 7-8-2018 Grembergen, België gecontroleerd 146 349
BF32145  O 1kj 27-8-2017 1-9-2017 Damme, België gecontroleerd 148 5
BF33428  O 1kj 6-4-2018 14-4-2018 Oostvaardersdijk, Almere gecontroleerd 49 8
BF33779 V >1kj 4-7-2018 20-8-2018 Chenal, Chenec-Saint-Serin- d'Lizet, Frankrijk gecontroleerd 855 47
BH52377  O 1kj 2-8-2018 7-8-2018 Sint Jan-in-Eremo, België gecontroleerd 136 5
Bosrietzanger
BF33718 M >1kj 23-6-2018 29-6-2018 VRS Castricum gecontroleerd 22 6
BF33961  O 1kj 16-7-2018 21-7-2018 VRS van Lennep gecontroleerd 8 5
Kleine karekiet
AC33345  O 1kj 23-7-2001 27-7-2001 Lebbeke, België gecontroleerd 153 4
AD23062  O 1kj 15-8-2001 18-8-2001 Desteldonk, België gecontroleerd 147 3
AD23712  O 1kj 24-8-2001 29-8-2001 Desteldonk, België gecontroleerd 147 5
AP42429  O 1kj 14-8-2010 6-8-2011 Mechelen, België gecontroleerd 145 356
BE10452  O 1kj 15-8-2015 12-8-2016 Herdada dos Fominhos, Portugal gecontroleerd 1922 362
BE11010  O 1kj 22-8-2015 4-7-2018 Gemaal Leemans gecontroleerd 73 1046
BE11070  O 1kj 24-8-2015 8-9-2015 Jonkershove, België gecontroleerd 189 14
BE11127  O 1kj 28-8-2015 22-8-2018 Sint Amanda, België gecontroleerd 145 1089
BE11228  O 1kj 30-8-2015 20-8-2017 Salve, België gecontroleerd 204 720
BH52930  O 1kj 18-8-2018 21-8-2018 Dourges, Nord-Pas-de-Calais, Frankrijk gecontroleerd 235 3
BF31216  O 1kj 31-7-2017 7-8-2017 Brecht, België gecontroleerd 110 7
BF31323  O 1kj 1-8-2017 28-8-2018 Berchem, België gecontroleerd 187 393
BF31473  O 1kj 11-8-2017 17-8-2017 Assenede, België gecontroleerd 134 6
BF31699  O 1kj 14-8-2017 28-8-2017 Bambois, België gecontroleerd 218 6
BF31933  O 1kj 24-8-2017 2-9-2017 Kokszijde, België gecontroleerd 189 9
BF33682 V >1kj 16-6-2018 22-7-2018 VRS van Lennep gecontroleerd 8 36
BF33889  O 1kj 13-7-2018 20-8-2018 Sint Amanda, België gecontroleerd 145 38
BF33945  O 1kj 15-7-2018 1-8-2018 VRS van Lennep gecontroleerd 8 17
BF33978  O 1kj 18-7-2018 5-8-2018 Tour aux montons, Pays de la Loire, Frankrijk gecontroleerd 732 18
BF52231  O 1kj 27-7-2018 1-8-2018 Begijnendijk, België gecontroleerd 148 5
BH52472  O 1kj 3-8-2018 9-8-2018 Pepingen, België gecontroleerd 178 6
BH52843  O 1kj 9-8-2018 19-8-2018 Waremme, België gecontroleerd 189 10  
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Soort, ringnr gesl/lft geringd op terug op vindplaats en bijzonderheden km dagen
Zwartkop
V158730  V 1kj 25-9-2003 30-9-2003 Bellem, België gecontroleerd 158 5
V322344 M 1kj 23-9-2007 1-10-2007 Bellem, België gecontroleerd 158 8
V382556 M 1kj 30-8-2009 19-10-2017 Frasnes-lez-Anvaing, België gecontroleerd 198 2972
V525452 M 1kj 24-9-2011 25-9-2011 Ternat, België gecontroleerd 163 1
V900178 M 1kj 17-8-2017 12-9-2017 Fouquieres-les-Lens, Frankrijk gecontroleerd 239 26
V900305  V 1kj 26-8-2017 16-4-2018 Sint Hubrechts-hern, België gecontroleerd 179 233
V900946 M 1kj 15-9-2017 23-9-2017 Poperinge, België gecontroleerd 205 8
V901596 M 1kj 13-10-2017 18-10-2017 Assenede, België gecontroleerd 134 5
V902160  O 1kj 14-7-2018 31-8-2018 VRS Castricum gecontroleerd 22 48
V902703  V 1kj 29-8-2018 31-8-2018 Berendrecht, België gecontroleerd 111 2
V902778 M 1kj 31-8-2018 17-9-2018 Grand Predembourg, Nord-Pas-de-Calais, Frankrijk gecontroleerd 213 17
V944683  V 1kj 16-11-2018 18-11-2018 VRS van Lennep gecontroleerd 8 2
Tjiftjaf
Y84419  O 1kj 9-7-2017 15-10-2017 Essen, België gecontroleerd 97 98
Y86415  O 1kj 24-7-2018 9-9-2018 VRS Castricum gecontroleerd 22 47
Fitis
Y86068  O >1kj 13-4-2018 31-7-2018 Grembergen, België gecontroleerd 146 109
Y86122  O 1kj 29-4-2018 28-7-2018 VRS Meijendel gecontroleerd 26 90
Y86145  O 1kj 1-6-2018 25-6-2018 VRS van Lennep gecontroleerd 8 24
Y86284  O 1kj 8-7-2018 22-7-2018 VRS van Lennep gecontroleerd 8 14
Goudhaantje
Y84945 V 1kj 17-11-2017 1-4-2018 Vinkenbaan Westenschouwen gecontroleerd 93 135
Staartmees
Y83996  O 1kj 1-4-2016 30-3-2018 Bremraapveldje, Aerdenhout dood 3 728
Pimpelmees
BE12425  O 1kj 26-11-2015 6-5-2017 Echten gecontroleerd 134 527
BF32866  O 1kj 15-10-2017 2-5-2018 Wieringenwerf gecontroleerd ook op 11-5 71 199
Koolmees
V901555 V 1kj 8-10-2017 8-5-2018 Landgoed Beeckestijn, Velsen gecontroleerd 14 212
V901590 V 1kj 9-10-2017 19-3-2018 Gemaal Leemans gecontroleerd ook op 7-4, 30-4, 9-5 73 161
V901627 V 1kj 14-10-2017 5-5-2018 Dronkendel nestkast 5, Nationaal Zuid-Kennemerland gecontroleerd ook op 28-5, 12-12 10 203
V901728 V 1kj 18-10-2017 5-10-2018 VRS Castricum gecontroleerd 22 353
V901762 M 1kj 19-10-2017 17-12-2018 Gemaal Leemans gecontroleerd 73 424
V901857 V 1kj 15-11-2017 3-5-2018 Kraansvlak, nestkast 32 National Park Zuid-Kennmerland gecontroleerd 6 196
V901880 V 2kj 10-1-2018 2-5-2018 Kraansvlak, nestkast 22 National Park Zuid-Kennmerland gecontroleerd 6 112
V901887 V 2kj 17-12-2018 19-3-2018 Gemaal Leemans gecontroleerd ook op 26-3 73 30
Keep
V901833 V 1kj 3-11-2017 12-5-2018 Svanvik, Noorwegen gecontroleerd 2274 190
Rietgors
BF33751 V 1kj 28-6-2018 27-10-2018 Vinkenbaan 3e kroonpolder, Vlieland gecontroleerd 105 121  
 

 Grote Karekiet, Marjolein Verdam 
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In Memoriam 
Door Koos van Ee 
 
Dit jaar hebben we afscheid moeten nemen van: 
 

 
Herman was een actief lid van ons Vogelringstation.  
 
Sinds 1986 was hij betrokken bij het ringwerk op het Vogelringstation AW-Duinen. Eerst als 
assistent en al snel als ringer. Toen hij wat minder tijd had voor het ringen, heeft hij in 2005 
zijn ringvergunning ingeleverd en bleef hij met afwisselende regelmaat komen als assistent. 
 
Speciaal was de viering van het 50 jarig Jubileum van het VRS in 2015, bij brouwerij en 
proeverij Klein Duimpje. Hier konden we Hermans beide hobby’s ervaren. 
 
Op 30, 31 maart en 13 april 2018 waren de laatste dagen dat hij met zijn typerende humor bij 
ons heeft geholpen. Hij heeft toen zelf ook nog wat vogels geringd, dat wilde hij graag. Hij 
vertelde toen al wel dat hij het werken helemaal zat was en dat hem dat wel wat onrust in het 
hoofd gaf. Voor Herman was de ringbaan een plek om even af te kunnen reageren en de sores 
van het dagelijks leven los te laten. 
 
Op 23 april 2018 heeft hij voor het laatst die rust 
van de ringbaan opgezocht. 
 
We zullen zijn humor, gesprekken over bier 
brouwen, zijn heldere stemgeluid (die 
verschillende vogels van het slagnet deed 
opschrikken) en zijn levendigheid missen. 
Onze gedachten gaan vooral uit naar zijn vrouw, 
kinderen en kleinkinderen, die dit een plekje 
moeten geven in hun leven. 
 
 Grote Karekiet, Marjolein Verdam,  
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In Memoriam 
Door Koos van Ee 
 
Op 16 augustus 2018 is na een langdurige ziekte 
Peter van Spanje op 80 jarige leeftijd overleden. 
Peter was één van de oprichters van ons 
Vogelringstation. Hij trok veel op met zijn 
vogelvrienden Hans Vader, Fred Koning en Harm 
Niesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Houtsnip, Karel Beylevelt 
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Roofvogels in de Amsterdamse Waterleidingduinen 2018. 
Fred Koning en HenkJan Koning 
 
De Bosuil 
In het totaal werden er in de winter en het voorjaar, op 16 verschillende plekken Bosuilen 
vastgesteld. We vingen 20 vrouwtje en 6 mannetjes waaronder opvallend veel jonge uilen. 
Van die 20 vrouwtjes waren er namelijk 9 nog maar 1 jaar oud en van de 6 mannetjes waren 
er 4 nog maar 1 jaar oud. Er leven momenteel bijna geen oude uilen meer in de AWD. De 
twee verreweg oudste uilen zijn de vrouwtjes van Zeerust en Renbaan, beide 12 jaar oud. 
Die van de Renbaan was sinds de aanvang van de Life+ werkzaamheden in haar territorium 
niet meer gevangen of tot broeden gekomen. We vermoeden dat de marter en de vele 
beheer-ingrepen voor een snellere wisseling gezorgd hebben. Meestal verdwenen de oude 
dieren nadat een marter zich in een territorium vestigde of direct na aanvang van 
werkzaamheden van Waternet. 
In 7 territoria werden eieren gelegd, met een gemiddelde legselgrootte van 2,8 ei / nest. Dit 
was beduidend lager dan voorgaande jaren (3,6 ei /nest in 2017, 3,8 in 2016 en 3,2 in 2015). 
Ook het broedsucces was slecht; er vlogen slechts 5 jongen uit, afkomstig uit 3 verschillende 
nesten. Van de mislukte nesten konden we vaststellen dat 1 nest was verlaten, 1 ander door 
de Boommarter geplunderd was en van de andere 2 nesten konden we geen oorzaak vinden.  
Het slechte broedseizoen werd waarschijnlijk veroorzaakt door een heel slechte 
voedselsituatie die weer veroorzaakt was door een heel strenge vorstperiode eind februari, 
gevolgd door heel droog voorjaar. De ontwikkeling van de vegetatie en prooidierpopulaties 
bleef daardoor ver achter ten opzichte van andere jaren. Bij de bosuilen van de AWD is 
vooral het aandeel bosmuizen bepalend voor de legselgrootte. In jaren dat hun dieet veel 
bosmuizen bevat, leggen de uilen meer eieren dan in jaren met weinig bosmuizen. Dit jaar 
bestond 27% van de biomassa van hun dieet uit bosmuizen qua. Vorig jaar was dat 
bijvoorbeeld nog 62%. Wanneer er weinig muizen zijn schakelen de uilen over op 
alternatieve prooien zoals amfibieën en vogels, die dit jaar respectievelijk 27% en 22% van 
de biomassa van hun dieet uitmaakten. Ook zaten er enkele prooidieren tussen die 
normaliter zelden door Bosuilen worden gevangen: 2 wintertalingen, 1 watersnip en 2 Rosse 
vleermuizen.  
Behalve in de AWD 
controleerden we ook dit 
jaar weer een aantal 
nestkasten op 
Leeuwenhorst, de Keukenhof 
en de bossen bij 
Noordwijkerhout. Daar was 
de oogst eveneens mager; 
slecht 5 jongen afkomstig uit 
2 nesten vlogen uit. Op 
Leiduin en Woestduin 
werden wel 2 volwassen 
bosuilen gevangen maar 
geen nesten gevonden. 

Afbeelding 1: het vrouwtje van de renbaan; 1 van de 
oudste uilen van de AWD. Voor het eerst sinds de 
werkzaamheden op het renbaanveld (2014) weer 
gevangen. 
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Afbeelding 2: een nijlgans in een haviksnest. 

Afbeelding 3: 4 jonge sperwertjes op nest. 

De Buizerd 
De Buizerd beleefde ook een mager jaar. In slechts 13 van de 20 territoria werd gebroed, 
met een gemiddelde legselgrootte van 2,3 ei / nest (n=11). Drie nesten werden door 
Nijlganzen overgenomen, 3 andere werden verlaten en bij het knooppunt lag de nestboom 
ineens om. Deze buizerd broedde te midden van de vele aalscholvers die daar ook broeden. 
Ook op het Witteveld hadden we enkele jaren geleden een buizerdnest tussen de 
aalscholvers. Kennelijk voelen ze zich er veilig. In de 6 andere nesten werden 12 jongen 
grootgebracht. Net als voor de bosuil was er waarschijnlijk ook voor de buizerd weinig 
voedsel te vinden en had het konijn, hun voornaamste prooi, waarschijnlijk ook veel last van 
de achterblijvende plantengroei.  
 
De Havik 
We stelden 8 territoria van de Havik vast. Er werden in 7 nesten eieren gelegd en 1 nest 
bleef leeg. De gemiddelde legselgrootte 
was zeer laag 2,6 ei (n=6) en een nest 
werd door Nijlganzen overgenomen. Bij 
een ander nest zat er bij het tweede 
bezoek een gat in de bodem. In de 
andere 5 nesten werden 11 jongen 
grootgebracht. Dit was het slechtste jaar 
sinds de komst van de Havik in het duin 
en waarschijnlijk had ook de havik last 
van de lage konijnenstand aangezien de 
haviken van de AWD relatief veel 
konijnen eten. Daarnaast neemt de havik 
ook landelijk af, vooral in het oosten van 
het land waar de Havikstand inmiddels is 
gehalveerd. 
 
De Sperwer 
De Sperwer broedde wederom in 
dezelfde boom als vorig jaar. Ook zijn bos 
staat op de nominatie om gedund te 
worden en waarschijnlijk zal dat het 
einde van de Sperwer als broedvogel van 
de AWD  betekenen. Dit jaar wist dit paar 
5 eieren te leggen en 4 jongen groot te 
brengen, een stuk beter dan vorig jaar. 
Toen brachten ze, ook uit 5 eieren, maar 
2 jongen groot. 
 
De Wespendief 
Na de verstoring van vorig jaar bleef datzelfde Wespendieven-territorium dit jaar leeg. In het 
andere territorium van vorig jaar keerde de wespendieven wel terug en ook op een nieuwe 
plek vestigde zich nog een paar. Zo waren er dus toch wederom twee nesten. Beide paren 
waren succesvol en brachten ieder 2 jongen groot. Helaas zijn er wel weer plannen van 
Waternet om te gaan kappen in het nieuwe territorium. 
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Afbeelding 4: een van de ransuilen die gevangen werd op de vinkenbaan 
(augustus 2017). 

De Ransuil 
In 2017 werd er tweemaal een ransuil gevangen op de vinkenbaan en dit jaar vonden we 
tijdens het broedseizoen vers afgeworpen ruiveren bij het Vogelenveld. Toch konden we, 
ondanks veel zoekwerk, geen nest vinden en hebben we naderhand ook geen uitgevlogen 
jongen gevonden of gehoord. We vermoeden daarom dat er soms niet broedende uilen in 
de AWD verblijven of uilen van broedsels die elders mislukt zijn en vervolgens zijn gaan 
zwerven. Door de zeer lage eksterstand zijn er ook nauwelijks nog geschikte nesten om in te 
broeden in de AWD. Misschien dat als de havik nog verder achteruit gaat dat hier 
verandering in gaat komen. We zullen zien.   
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RAS-project Oeverzwaluwen Haarlemmermeer 2018 
Marcel Schalkwijk 
 
Elk jaar wordt er uitgekeken naar de terugkomst van de Oeverzwaluwen in de 
Haarlemmermeer. Dit jaar zijn er 6 locaties waar Oeverzwaluwen hebben genesteld of in 
ieder geval een tijdje hebben rondgehangen. 
Aan de Toolenburg plas 2 locaties (broedwand en gronddepot de Lieveling), Delta weg 1 
locatie (in gronddepot naast bouwlocatie), Schiphol 1 locatie (slootkantwand), Polder 
Haarlemmermeer (slotkant lang Zuidtangent richting Nieuw-Vennep) en een natuurlijke 
wand bij het PWN gebouw. 
 
Wij hebben ons echter beperkt tot de Toolenburg plas voor wat betreft het Oeverzwaluw 
RAS-project. 
 
Het seizoen vangt aan met het schoonmaken van de betonnen kunstmatige broedwanden. 
Op 10 maart hebben we als eerste de wand aan de Toolenburg plas aangepakt. Deze wand is 
in erbarmelijke staat en de vraag is hoelang deze wand het nog houdt. Er zijn gesprekken 
gaande met de gemeente Haarlemmermeer en Dura Vermeer over de vervanging hiervan. 
 
Om vrijwilligers te krijgen om te helpen schoonmaken wordt met het jaar beroerder. Via het 
IVN Zuid-Kennemerland kwam slechts 1 persoon opdagen en van de Vogelwerkgroep Zuid-
Kennemerland helemaal niemand. Verrassend waren de twee jonge jongens die helemaal 
vanuit Friesland zijn komen afreizen om voor school een “stage” project te doen in het 
groen. 

 
De broedwand is duidelijk aangetast door de elementen van het weer  
(Foto: Marcel Schalkwijk) 
 
Helaas konden we hierdoor niet al het werk doen dat we graag wilde doen nl het snoeien 
van de wilgenopslag rond de wand en het aanpakken van de wildgroei van rode kornoelje 
bovenop de wand. 
Daarnaast was de grond die geleverd werd om de gaten te vullen door de gemeente van 
dermate slechte kwaliteit (vervuiling door puin) dat het lastig vullen was. 
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De wand bij het sportcomplex Koning Willen Alexander is een week later schoongemaakt. 
Daar maakt kweekgras dat weelderig uit de gaten komt het ook lastig om de gaten goed 
schoon te maken. Toch wel jammer, dat de gemeente en de polder ecoloog de expertise die 
wij hebben naast zich heeft neerlegt en haar eigen plan trekt met alle gevolgen van dien.  
 
Vanaf eind maart druppelden de eerste Oeverzwaluwen binnen rond de Toolenburg plas. De 
betonnen broedwand werd als eerste uitverkoren. Later kwam daar de wand nabij 
restaurant “de Lieveling” bij. Het betrof echter een schaars aantal vogels. Slechts een paartje 
of 6 werden daar gezien. Medio mei was de natuurlijke wand in de omgeving van restaurant 
“de Lieveling”   ineens “Oeverzwaluw loos” en was er geen leven meer te bekennen. Ook bij 
meerdere bezoeken bleef de wand leeg. Totdat er begin juni ineens weer Oeverzwaluwen 
rond de wand aan het foerageren waren en er waren zelfs vers uitgegraven nestgangen te 
bespeuren. 
 
De jaarlijkse Oeverzwaluw kijkavond werd redelijk bezocht met 8 enthousiaste excursie 
deelnemers. Deze excursie staat altijd hoog aangeschreven door de leden van IVN en 
Vogelwerkgroep leden. De lokale media geeft er middels de huis aan huis blaadjes ook nog 
wat aandacht aan. 
 
Voor het RAS-project werd op 4 juli de natuurlijke wand bij restaurant de Lieveling als eerste 
bezocht. Hieraan zit ook gelijk een excursie aan vast over het ringen en het belang van dit 
project. Gedurende de avond hebben we 25 personen langs gehad die zich goed hebben 
laten voorlichten. Echter de vangsten vielen enorm tegen. 
Vervolgens waren er nog bezoeken op 14 juli broedwand Toolenburg plas, 25 juli de 
natuurlijke broedwand nabij restaurant “de Lieveling” en op 2 augustus was de laatste 
ringsessie bij de betonnen broedwand. 
 
Bij het laatste bezoek hebben we nog een 2-tal heren van Handhaving op bezoek gehad. Die 
zijn gelijk weer een beetje bijgeschoold. De heren gingen dolenthousiast weer terug. Toch is 
het wel weer vreemd, dat je in dit land van alles kunt doen zonder dat er naar papieren 
gevraagd wordt. Illegale stroperij krijgt dus een vrijbrief hier. De beambten van Handhaving 
weten in ieder geval nu waar ze op moeten letten. 

 
Er was genoeg tijd om bij te praten tijdens de RAS Oeverzwaluwsessie  
(Foto: Marcel Schalkwijk) 
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Met de afgelegde bezoeken zou je denken dat er heel wat vogels van een ring zijn voorzien. 
Dat viel enorm tegen. Slechts 52 vogels zijn er geringd. Dat is het laagste aantal ooit sinds 
2011 toen het RAS-project begon. Dit baarde mij zorgen en daartoe heb navraag gedaan bij 
andere RAS Oeverzwaluw ringers in het land. 
Als snel werd duidelijk dat men overal 50% minder vangsten had dan de jaren daarvoor. 
Alleen in het zuiden van het land was het aantal geringde en gecontroleerde Oeverzwaluwen 
vrij constant te noemen. Er moet ergens iets aan de hand zijn. In 2012 ging het ook al 
gruwelijk mis, toen bleek dat in de overwintringsgebieden het voedselaanbod ver beneden 
pijl te zijn. Hierdoor zijn veel Oeverzwaluwen tijdens de trek naar het Noorden boven de 
Sahara spontaan naar beneden geploft vanwege “brandstoftekort”. Wellicht dat er weer 
zoiets aan de hand is geweest. Echter in ons land is er nu ook veel te doen over de insecten 
stand.  
 
In totaal zijn er 41 Oeverzwaluwen geringd. Waarvan 30 >1 KJ en 10 1 KJ vogels. Retour 
vangsten: 11 Oeverzwaluwen. Onderverdeeld in 10 >1 KJ en 1 NVO. 
Deze laatste is geringd op 19-6-2017 Kustwand Heembeton in Lelystad en terug gevangen op 
25-7-2018 bij de natuurlijke broedwand de Lieveling. Dat was gelijk ook de enige 
terugmelding van dit jaar.  
 
Wat opvalt is dat er meer oudere vogels zijn geringd dan jongen. Dat geeft te denken. Aan 
de zomer zal het niet liggen. Wellicht moet de oorzaak in het aanbod van insecten gezocht 
worden.  
Met spanning wordt er nu al naar volgend jaar gekeken met wat er dan gaat gebeuren. 
 
Als vreemde “eend” in het mistnet was een lokale Kleine karekiet. 
 

Boomkruiper, Karel Beylevelt 
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Even voorstellen: Annemieke de Winter 
 
Mijn naam is Annemieke de Winter, ik woon in 
Vogelenzang en in het dagelijks leven ben ik 
bloemist. 
Voor ik bij de ringgroep kwam ging ik altijd al 
graag het duin in om te wandelen, vogels te 
kijken en van alles te fotograferen.  
Daar is de laatste jaren het ringen bij gekomen 
wat het nóg leuker maakt om in het duin te zijn. 
Veel zin heb ik in het nieuwe seizoen, leuk als en 
wanneer de eerste broedvogels weer aankomen 
en spannend welke “krentjes” we misschien wel 
gaan vangen. 
 
Vriendelijke groet en wellicht tot gauw op de ringbaan. 
Annemieke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Roodmus, Koekoek en Snor, Annemieke de Winter 
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Een Baardgrasmus in de netten 
Wil Tamis 

In de afgelopen jaren vangen we zo een beetje het gehele jaar door en niet alleen in de 
goede maanden juni tot en met oktober. In de meer rustige winter en lente periode is er dan 
mooi tijd om klusjes te doen en veel aandacht te geven aan de training van de toekomstige 
ringers. Daarnaast is het ook weer elke keer een feestje om in de duinen te mogen zijn. En, 
om leuke dingen te zien of te vangen, moet je veel uren en meters maken. 

Op zondag 6 mei 2018 was een mooie lentedag, zwakke wind uit het 
noordoosten, volop zon en de temperatuur liep al snel op tot 20 oC. 
Aanwezig waren Annemieke en ondergetekende. Martijn Kosterman, 
en zoon Lucas, kwam klussen aan het geluid, het weghalen van 
muizenissen in de buizen waar de geluidskabels door heen gaan e.d. Er 
was ook al gevangen op 
2, 3, 4 en 5 mei en de 
vangsten waren in 
aantal mager. Ook op 6 
mei hebben in totaal 

maar 12 vogels gevangen in 5 uur (8 nieuw, 4 
terug, 9 soorten). Daarnaast was in de vroege 
ochtend een hoempende roerdomp te horen 
en vlogen er 3 oeverlopers rond. 
Om 9 uur geeft Martijn er de brui aan, het is 
mooi geweest, vrijwel geen vogels, en gaat 
naar huis. Na ze uitgezwaaid te hebben, loop 
ik rondje zuid en in het eerste hijsnet (Zuid 1o 
in de nieuwe codering), hing zowaar een klein 
vogeltje. Het beest keek al net zo verbaasd als 
ik deed. Fotootje geplaatst in onze whatsapp-
groep en al gauw volgden de “Waaaaat!” en 
de “WOOOOOOWWWW” en “Ahum…, dat is 
niet grappig” (van Martijn dus). Het was al 
gauw duidelijk dat het om een Baardgrasmus 
ging en het regende adviezen over de 
Whatsapp van onze beste stuurlui over wat te noteren en te fotograferen en te verzamelen. 
De Baardgrasmus was een mooi uitgekleurd mannetje, en daarom onmiskenbaar. Na het 
ringen en meten zijn er vele foto’s gemaakt (zie ook elders in dit jaarverslag), zie ook op 
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trektellen.nl op die dag, om zekerheid te krijgen over de mogelijke soort Baardgrasmus. En 
het diertje heeft geheel spontaan een borstveertje gedoneerd, dat steriel in een klein zakje 
is opgevangen voor nader moleculair onderzoek. Op grond van de tekening en kleuring was 
de determinatie Balkanbaardgrasmus. De waarneming is ingediend bij de CDNA (Commissie 
Dwaalgasten Nederlandse Avifauna) en het veertje is opgestuurd voor moleculair onderzoek 
naar Peter de Knijff. 
De Baardgrasmus wordt tegenwoordig opgedeeld in drietal soorten, volgens een recente 
publicatie van Svensson (2013)1. Zo is er de Westelijke Baardgrasmus (Sylvia inornata met 
ondersoorten inornata en ibaeriae), de Balkanbaardgrasmus (Sylvia cantillans met 
ondersoorten cantillans en albistriatai) en Moltoni’s Baardgrasmus (Sylvia subalpina). Het 
zijn alle (ondersoorten) van lage bosjes in het Middellands zeegebied, zie ook onderstaand 
kaartje uit Svensson. 

 

                                                 
1 Lars Svensson, 2013, A taxonomic revision of the Subalpine Warbler Sylvia cantillans, Bull. B.O.C. 133(3): 240-
248. Zie ook: Arend Wassink &CDNA, 2014, Baardgrasmussen in Nederland: herziening van gevallen 1942-2012, 
Dutch Birding 36: 394-401.. 
 

Baargrasmus, Annemieke de Winter 
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Voor de precieze verschillen tussen soorten en ondersoorten, zie een goed vogelboek 
(ANWB-vogelgids) of genoemde artikelen. Uit het moleculaire onderzoek kwam naar voren 
dat de gevangen Balkanbaardgrasmus uiterst waarschijnlijk tot de Italiaanse ondersoort 
behoort. En de CDNA heeft de waarneming ook goedgekeurd als Balkanbaardgrasmus. 
Hoezee. 
In Nederland zijn tussen 1942 en 
2012 3 Westelijke Baardgrasmussen, 
27 Balkanbaardgrasmussen 
(waaronder vangst in 1942 en 1999) 
en 35 Baardgrasmussen (zonder 
nadere opsplitsing in ondersoorten) 
waargenomen en ingediend bij het 
CDNA, zie het artikel van Wassink en 
CDNA (2014)1. Dat betekent dat dit 
de mogelijk de eerste bevestigde 
waarneming wordt van de Italiaanse 
ondersoort van de 
Balkanbaardgrasmus in Nederland!  
Op trektellen.nl wordt vooralsnog 
alleen onderscheid gemaakt tussen 
Baardgrasmus, Moltoni’s 
Baardgrasmus en de Westelijke 
Baardgrasmus. Er worden op 
trektellen. 4 vangsten vermeld, naast 
die hier beschreven, een bij Van 
Lennep Kennemerduinen (2013) en 
twee in het Zwanewater (2013, 
2016). Moraal van dit verhaal: er is 
altijd wat te beleven en als je leuke 
dingen wilt zien of vangen dan moet 
je vaak komen. 
 
 Baardgrasmus, Annemieke de Winter 
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Cetti’s zanger, De millennial van de AWD! 
Koos van Ee. 
 
Vestigt de Cetti’s zanger zich definitief in de AWD? 
De cetti’s zanger heeft een verborgen 
levenswijze. Hij laat zich herkennen aan 
een zeer kenmerkende en explosief 
voorgedragen zang. De laatste jaren 
neemt het aantal in ons land toe doordat 
de winters niet meer zo streng zijn. Naast 
Zeeland en Zuid-Holland waar al langere 
tijd cetti’s zangers voorkomen, wordt de 
soort op steeds meer plekken in 
Nederland gemeld. (vogelbescherming 
Nederland) 
Het westelijk duingebied is door de Cetti’s 
zanger nog niet ontdekt! 
 
De vangsten van Cetti’s zangers in de 
AWD. 
De eerste vangst van een Cetti in de AWD 
dateert uit 2001. Op 12 oktober werd de 
eerste Cetti’s zanger gevangen, op 2 
november werd deze vogel nog een keer teruggevangen. 
Hierna volgden een reeks van jaren met 1 of 2 individuen. 
In 2012 werd er een adulte Cetti op 20 juli in onze CES gevangen, wat duidt op een 
broedgeval. 
Na nog een paar Cetti- loze jaren is het vanaf 2016 een jaarlijkse vogel met meerdere 
individuen. 
In 2018 explodeert de populatie met in totaal 20 verschillende individuen en hangt er bijna 
dagelijks wel een of meer Cetti’s in de netten.Ook neemt de gemiddelde verblijfsduur toe. 
Opvallend is verder dat meer dan de helft van alle Cetti’s wel een of meerdere keren is 
teruggevangen. 
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Tabel met de vangsten van de Cetti’s zanger in de AWD. 
 Aantal nieuw 

geringde 
individuen 

Terug gevangen 
individuen 
(max. aantal keren) 

Eerste 
vangstdatum 

Laatste 
vangstdatum 

Max 
verblijfsduur 
In dagen 

2000      
2001 1 1 (1x) 12-10 2-11 21 
2002 2 1 (1x) 29-9 20-10 21 
2003 1 1 (2x) 12-10 9-11 28 
2004 1 1 (1x) 30-9 2-10 3 
2005      
2006      
2007 1 1 (1x) 27-9 6-10 (Bij VRS 

v. Lennep) 
9 

2008 1 1 (1x) 27-9 25-10 28 
2009      
2010 2 2 (1x) 13-9 2-11 6 
2011 2 1 (3x) 2-9 16-10 44 
2012 3 1 (2x) 20-7 11-10 83 
2013      
2014      
2015 1  28-4   
2016 3 2 (3x/4x) 20-7 18-12 88 
2017 2 1 (2x) 3-9 17-11 54 
2018 20* 15 (1x-9x) 5-1 23-1-2019 121 
 * BH 16414 gevangen in AWD op 1-4-2018 werd 

18-9-2017 geringd in het Zwanewater 
 

 
Enkele voorzichtige conclusies: 
• We zien dat de Cetti’s zanger tot 2010 een incidentele gast is in ons duingebied. Daarna 

komen er jaarlijks meerdere individuen in de netten. 
• Vanaf half september tot half november zwerven de Cetti’s door het duingebied. 

(Eventueel om mogelijke broed-territoria te verkennen?) 
• Het wilgen-rietlandschap van de AWD is kansrijk voor de cetti’s zangers. 
• Een warme zomer is goed voor de Cetti’s zanger. 
• Een korte koude-periode in de winter is geen probleem voor de Cetti’s zanger ( de 2e 

helft van feb. 2018 kende een stevige vorstperiode!) 
• De tot in februari teruggevangen Cetti’s zangers hebben meestal een goede conditie en 

gewicht. 
 
De vraag voor 2019:  
Wordt de Cetti’s zanger ook een 
algemene broedvogel in ons 
gebied?  
 
 
 
 
 
Cetti’s Zanger, Karel Beylevelt
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De ‘Bal-chatri’ een onmisbaar vangmiddel voor roofvogelonderzoekers 
Fred Koning 
 
Inleiding. 
De bal-chatri is een eeuwen oud vangmiddel dat uit India komt. Het is eenvoudig te maken 
en bestaat uit een kleine kooi met daarop strikken. In het kooitje zet men een levend lokaas 
om de roofvogel te verleiden deze te grijpen. Deze duikt dan op de kooi en probeert de 
muis, rat of vogel te pakken. Daarbij raakt hij met zijn klauwen verward in de strikken. De 
bal-chatri is van onderen verzwaard of met een pin in de grond vastgezet zodat de rover er 
niet mee vandoor kan gaan. In dit stukje ervaringen meet dit vangmiddel. 
 
Resultaten. 
Sommige jaren werd enthousiast met de bal-chatri gevangen, in andere jaren in het geheel 
niet. Toch werden in de loop der jaren enkele honderden vogels gevangen. Voor bepaalde 
soorten als Ransuil hadden met een grotere inzet op winterroesten veel meer vogels 
gevangen kunnen worden. Buizerds en Haviken werden vooral in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen gevangen. De Torenvalken werden langs de wegen en in de polders 
tussen Den Helder en Alkmaar gevangen. Peter Spannenburg en Henk-Jan Koning waren 
vaak mee om te helpen.  
 
Tabel 1. Vangsten met de bal-chatri.(1991-2018) 
Soort Aantal 
Torenvalk 210 
Smelleken 3 
Buizerd 96 
Havik 50 
Sperwer 4 
Ransuil 4 
Velduil 1 
Klapekster 10 
Ekster 1 
 
Torenvalk. 
De Torenvalk is de gemakkelijkste vogel om met dit middel te vangen. Zij zitten vaak op 
hekken, lantaarnpalen, verkeersborden of bomen naar prooien te speuren. Door de bal-
chatri in de buurt van de valk te plaatsen zijn de Torenvalken goed te vangen. Het plaatsen 
deden we meestal uit een langzaam rijdende auto. Stoppen wekt vaak argwaan waardoor de 
valk weg vliegt. Biddende Torenvalken zijn niet te vangen omdat zij zich kennelijk op een 
heel klein stukje grond concentreren en niet in de omgeving afspeuren. Het beste vangweer 
is windstil weer want dan kost het bidden veel energie en gaan zij graag vanaf uitkijkposten 
jagen. Harde wind is ook nadelig want dan zitten ze vaak op de grond en is het moeilijk de 
bal-chatri in het zicht te zetten. Als lokkers zijn bosmuizen heel geschikt vanwege hun 
beweeglijkheid. Nadeel is dat muizen bij koud weer snel gaan stilzitten en dan niet erg 
opvallen. Als lokvogels zijn Sijsjes, Barmsijsjes en Ringmussen heel geschikt. Ze zijn erg 
beweeglijk en hangen vaak aan de bovenkant van de bal-chatri waardoor ze erg opvallen. 
Huismussen en Vinken zijn ook bruikbaar maar minder beweeglijk. Torenvalken hebben 
kennelijk een goed geheugen want terug vangen van een vogel die eerder met dit 
vangmiddel is gevangen is lastig. Ze vliegen wel toe maar bedenken zich zodra ze vlak bij de 
bal-chatri zijn. 
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Torenvalk , mannetje 2  kj   
 
Buizerd. 
Buizerds zijn veel lastiger te vangen omdat zij veel schuwer zijn dan Torenvalken. Bij het 
plaatsen moet n men grotere afstanden in acht nemen. Zelfs als het voertuig wat afremt om 
de bal-chatri te plaatsen vliegen buizerds vaak al weg. Muizen zijn voor het vangen van 
Buizerds geschikter dan vogels. Kennelijk hebben ze de ervaring dat zij vanwege hun 
traagheid minder succesvol zijn met het bejagen van zangvogels. In het broedseizoen, in de 
buurt van nesten in de bossen lukte het vangen niet. Mogelijk omdat Buizerds veelal ver weg 

in het open veld gaan jagen.  
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Buizerd en 2 Torenvalken tegelijk vast ! 
Havik. 
De Havik is goed te vangen met de bal-chatri. Het vereist echter een kooi met grotere maten 
omdat hierbij een Postduif als lokvogel werd gebruikt. We plaatsten het vangmiddel in de 
omgeving van nesten en plukplaatsen in de omgeving van het nest. Buiten het broedseizoen 
waren we ook succesvol met het plaatsen van de bal-chatri op een hoge duintop van waar 
de duif van verre af zichtbaar was. Ook een plek bijeen hoge boomgroep in een open 
landschap is geschikt. Een Havik is niet zoals een Torenvalk of Buizerd benaderbaar. Je moet 
de bal-chatri dus alleen laten en goed vastzetten anders gaat de Havik er met het 
vangmiddel vandoor.  

 
Paartje Havik op grote bal-chatri met duif als lokker. 
 
Smelleken. 
Tot nu toe 3 maal een Smelleken gevangen. Smellekens rusten vaak laag op de grond 
waardoor het moeilijk is het vangmiddel in het zicht te zetten. Het eerste ex. ving ik in 
afgelegen bollenveld waar het dier vaak op een kort paaltje zat. Daarbij een kist als hogere 
uitkijkpost gezet en een bal-chatri op de grond enkele meters verder. Het duurde wel twee 
dagen en 2 torenvalken verder voordat ik het Smelleken had  De twee andere vogels in het 
duin benaderd zoals bij Torenvalken. 
 
Ransuil. 
Weinig energie gestoken in deze soort maar wel enige ervaring. Omdat in de schemering 
werd gevangen waren muizen betere lokkers dan vogels die in de avond gaan stilzitten. 
 
Klapekster. 
De Klapekster is goed te vangen met de bal-chatri. Ze zijn echter meestal erg schuw en 
daarom is het moeilijk het vangmiddel goed zichtbaar op te stellen. Zowel muizen als kleine 
vogels zijn goede lokkers. Peter Spannenburg ontwierp voor de Klapekster een bal-chatri 
met een bodemplaat die enkele centimeters buiten de half bolvormige bal-chatri uitstak. Op 
deze ring ook strikken. Dit omdat Klapeksters vaak niet op de kooi landen maar proberen de 
prooi te pakken door eromheen te lopen en aanvallen uit te voeren. Met kleinere, dunnere 
strikken wordt ook voorkomen dat de Klapekster met zijn kop door de strikken gaat wat 
lastig is met het losmaken. 
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Klapekster met kop door strik. 
 
Gevaren. 
Bij het gebruik uit de auto langs openbare wegen is het verstandig zo onopvallend mogelijk 
te werken. Als er wandelaars of fietsers aankomen, wachten we met het plaatsen of pakken 
de bal-chatri op. Buitenstaanders zijn vaak erg sentimenteel betreffende de muis of de 
vogel. Ook is het oppassen de bal-chatri niet te dicht bij het asfalt te zetten. Zo overkwam 
het ons een keer dat twee grote vrachtwagens op een smalle weg elkaar moesten passeren 
en door de berm gingen waar de bal-chatri stond. Gevolg bal-chatri en muis zo plat als een 
dubbeltje. Ook het plaatsen vlak bij een sloot kan gevaarlijk zijn. 
Met het vangen van de Haviken konden we de bal-chatri niet in het oog houden vanwege de 
schuwheid van de soort. Het is zaak het vangmiddel dan goed vast te zetten om te 
voorkomen dat de Havik er mee vandoor gaat. Bij uit het zicht geplaatste bal-chatri is het 
gevaar is dat de vos eerder is als de vanger. Koeien zijn erg nieuwsgierig en komen snuffelen 
maar hebben nog nooit een bal-chatri vertrapt. 
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Stichting Calidris Jaarverslag 2018 
Koos van Ee 
 
Naast mijn ringwerk bij Het VRS AW-Duinen 
draai ik ook mee bij de stichting Calidris.  
 
Inleiding: 
Calidris is een stichting die zich bezighoudt met 
het voortzetten van het vang en ringwerk onder 
steltlopers, dat begin jaren 60 van de vorige 
eeuw is opgestart door de Vrije Universiteit van 
Amsterdam, op het zuidoostelijk wad van 
Schiermonnikoog.  Begin jaren 90 dreigde de 
meetreeks onderbroken te worden doordat de 
VU ophield met het ringwerk op Schier. Een 
aantal ex -studenten heeft toen de stichting 
Calidris opgericht om dit ringwerk voort te 
zetten. 

Er wordt gevangen met mistnetten, meestal op het 
wad ten oosten van de derde slenk.  Jaarlijks worden 
een drie- of viertal vangperioden gepland, tijdens 
nieuwe maan vanaf 1 augustus. Geschikt vangweer 
met niet te veel wind en onweer is noodzakelijk, 
daardoor lukt het meestal om maar 1 of 2 van de 
geplande perioden te vangen. 
We kijken terug op een soms wat moeizaam maar 
toch succesvol jaar! Want in alle perioden hebben we 
kunnen vangen. 

 
In 2018 konden we als vangploeg van de stichting Calidris vier keer de netten bij de derde 
slenk op het wad opzetten. Verder werd er in februari al meegewerkt aan een vangstactie 
voor Scholeksters bij de tweede slenk, waarvan de bijvangst door Oscar en André kon 
worden verwerkt. 
We hebben in deze vangperioden in totaal 16 vangnachten kunnen vangen. 
Totaal: 824 vogels, 785 nieuw en 39 terug. 
De start viel dit jaar al in februari: Tijdens een Scholekster vangstactie van het NIOO op 20 en 
21 februari, mocht Oscar en Andre de bijvangst met Calidrisringen verwerken. 47 + 8 vogels 
De Augustusperiode had een wat moeizaam begin, door een verwachtte onweersstorm 
duurde de opbouw wel 4 dagen, daarna werd het een mooie soortenrijke periode met vier 
vangnachten en 3 netsecties. Toch 194 + 10 vogels waaronder 2 buitenlanders in 21 soorten. 
Annemiek de Winter heeft deze periode meegedaan en kunnen ervaren hoe het wadvangen 
in zijn werk gaat. 
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De septemberperiode was wat 
weer betreft een wat mindere 
periode. Nu 2 netsecties, 1 en 3. Er 
waren maar 2 vangnachten 
mogelijk in deze periode. Totaal 
deze periode 78 + 2 vogels. 
De oktober periode kenmerkte zich 
door nogal wat wisselende 
weersomstandigheden. Ook nu 2 netsecties. In totaal 5 vangnachten kunnen maken met 
totaal 235 + 13 vogels. 
Ook in november is er dit jaar een korte flitsende vangstactie geweest. Ook nu met twee 
netsecties en twee vangnachten. 222 + 6 vogels, waaronder 1 buitenlander. 
Dit Jaar kenmerkte zich door vangen met een kleine vangploegen en beperkte opstelling. 
Verder: 
De Rosse Grutto’s en Kanoeten zijn van kleurringen voorzien. 
De Steenlopers zijn van vlagen en kleurringen voorzien. 
Op de dagen dat we niet op het wad konden vangen, hebben we rond de Herdershut ook 
nog wat zangvogels gevangen en geringd: 169 + 15 vogels Waaronder een terugvangst Havik 
van VRS Schiermonnikoog. 
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Totaaltabel van dit Jaar (2018) 
 

 Soort geringd gecontroleerd 
 

1.  Bonte Strandloper 303 8 
 

2.  Kanoet 136 2 
 

3.  Drieteenstrandloper 4 
  

4.  Krombekstrandloper 2 
  

5.  Bontbekplevier 8 
  

6.  Zilverplevier 18  
 

7.  Goudplevier 3  
 

8.  Steenloper 123 8 
 

9.  Tureluur 17  
 

10.  Groenpootruiter 20  
 

11.  Rosse Grutto 5 2* 
 

12.  Scholekster 77 15 
 

13.  Wulp 21  
 

14.  Regenwulp  1  
 

15.  Oeverloper 2  
 

16.  Kokmeeuw 3   
17.  Stormmeeuw 2 1  
18.  Zilvermeeuw 8   
19.  Kleine Mantelmeeuw 3   
20.  Visdief 10   
21.  Grote Stern 3 1*  
22.  Dwergstern 1   
23.  Rotgans 9   
24.  Brandgans 2 

  

25.  Grauwe Gans 1   
26.  Bergeend 3   
27.  Aalscholver 1   
28.  Spreeuw 1   
  785 39 824 

 
• De Grote Stern had een Brusselring 
• 1 Rosse Grutto met een Londenring 
• De overige terugmeldingen zijn eigen terugmeldingen en uit het scholeksterproject 

van het NIOO op Schier. 
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Wintervangsten 2017-2018 
Koos van Ee 
 
Na ons 50 jarig bestaan in 2015 bleef de vraag hangen; Welke 
vogels maken gebruik van de AWD in de winterperiode? 
In de herfst van 2017 hebben we de halve opstelling laten staan 
om daar in de winter, met vangbaar weer, vangpogingen te 
ondernemen, om te kijken welke vogels maken gebruik van ons 
vangterrein. 
 
Hieronder een overzicht van de vangsten in de periode 1-12-2017 
tot 1-4-2018. 
 
Op de meeste vangdagen hebben de netten zo’n 5 uur open gestaan. 
Voor het geluid hebben we meestal gebruik gemaakt van de mixen van eind oktober, de 
mezen-, lijster- en vinken mix. Bij het slagnet de piepers, kwikken en leeuweriken. 
Bij de snippennetten: de snippen en waterrallenmixen. 
Bij het uitwerken van deze gegevens kwam ik erachter dat vanaf 15 maart al een behoorlijk 
effect van trekkende vogels optreedt. Daarom heb ik deze maand gesplitst in twee perioden. 
  

Dec. 
2017 

Jan. 
2018 

Feb. 
2018 

Mrt. 
1-15 
2018 

Mrt. 
16-31 
2018 

Totaal 
 

nieuw per maand 84 23 14 34 148 303 

terug per maand 63 34 21 16 64 198 

aantal vang dagen 8 7 5 5 8 33 

aantal soorten 21 15 9 14 28 37 

 
De wintervangsten in ons gebied zullen zeker beïnvloed worden door de 
weersomstandigheden. Daarom een korte omschrijving van het weer in deze periode: 
 
December 2017 was een maand die startte met een paar nachtvorstdagen en verder donker 
en herfstachtig verliep met temperatuur tussen de 5 en 10 graden. 
Januari 2018 was ook een kwakkelwintermaand zonder echte vorst, rond 20 januari een iets 
koudere periode, maar de rest van de maand bleven de temperaturen boven de 5 graden. 
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Februari 2018: de eerste 3 weken ook een kwakkelend karakter, met temperaturen tussen 
de 0 en 5 graden. De laatste week gaf nog een korte vorstperiode met matige vorst in de 
nacht. 
Maart 2018 was een donkere rustige maand met lage temperaturen, tussen 5 en 10 graden. 
Over het geheel genomen een donkere kwakkelwinter met nauwelijks sneeuw en alleen eind 
februari nog een winterse speldenprik. Het voorjaar kwam pas na maart op gang. 
 
Hieronder een overzicht van de gevangen soorten.    
Soortnaam Nieuw Terug Totaal 
Waterral * 1  1 
Bokje 1  1 
Watersnip 3  3 
Houtsnip 3  3 
Porseleinhoen * 1  1 
Bonte strandloper * 1  1 
IJsvogel  1 1 
Grote bonte specht 3 1 4 
Kleine bonte specht 1  1 
Boomleeuwerik 2  2 
Graspieper * 5  5 
Witte kwikstaart * 3 1 4 
Winterkoning 7 12 19 
Heggenmus 5 5 10 
Roodborst 49 17 66 
Blauwborst * 1  1 
Witgesterde blauwborst * 3  3 
Roodborsttapuit 4  4 
Merel 15 9 24 
Kramsvogel 4  4 
Zanglijster 11 3 14 
Koperwiek 14  14 
Cetti's zanger 1 2 3 
Zwartkop 2  2 
Tjiftjaf 28 11 39 
Fitis * 1  1 
Goudhaan 6 8 14 
Vuurgoudhaan 5 7 12 
Baardman 12 19 31 
Staartmees 2 5 7 
Pimpelmees 68 61 129 
Koolmees 23 22 45 
Spreeuw * 3  3 
Vink 3 1 4 
Grote barmsijs 3  3 
Goudvink 2  2 
Rietgors 7 13 20 
Totaal 303 198 501 
* Deze soorten alleen na 15 maart. 
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Verder opvallende zaken en soorten zijn: 
• Porseleinhoen, De vroegst gevangen ooit in Nederland (16 maart). 
• Slechts 1 dag zonder vangsten (19 maart). 
• 30 maart een echt trekdag: 27 x verse Roodborst. 
• Ons terrein is in de winter aantrekkelijk voor de Houtsnip. 
• Tjiftjaf, we vangen de laatste op 5 jan. En 7 maart vangen we de eerste weer. 
• De duindoornbessen bleven lang aanwezig, de Kramsvogels dus ook. (21 feb). 
 
Top 5 Wintervogels: 
• Pimpelmees 
• Roodborst 
• Koolmees 
• Tjiftjaf 
• Baardman 
 
Deze resultaten zijn zodanig, dat 
we op ons ringersoverleg eind 
2018 besloten hebben om een 
groter deel van de opstelling te 
laten staan en daarmee in de 
winter van 2018-2019 door te 
vangen op vangbare dagen. 
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Certificeringsbijeenkomst in de AWD op 15 september 2018 
Koos van Ee 
 
Organisatie en leiding: Gastheer: Koos van Ee  
Vogeltrekstation:  Koos van Ee  
Technische leiding: Jan Visser en Richard Reinders 
Ringersvereniging:  Koos van Ee  
Tijdsindeling:   Aanwezig zijn om 7:00 uur aanvang programma om 7:30 uur. 
 

Om 7.00 uur waren 
de zes deelnemers 
aanwezig op de 
parkeerplaats aan 
de Zandvoortselaan. 
Na een half uurtje 
lopen werd er 
gestart bij het 
ringstation. (de 

instructeurs waren er al wat eerder). We hadden 
dreigende luchten en netten gevuld met wind (W. 5 
Bft.) Bij dit vangweer geen overvloed aan vogels, het 
eerste rondje bestond uit 4 Zwartkoppen en een Watersnip. Het lijkt wel of we in de AWD 
geen certificering mogen houden! 
Onder leiding van de twee instructeurs werd er vooral gewerkt aan de afstemming van de 
routines (hanteren, vleugelmeten en vetgraadbepaling). Vanwege het winderige weer werd 
besloten om het tweede rondje gelijk te benutten om het uithalen te beoordelen. Dit 
leverde ook weer wat vogels op en zowaar een echte 
krent. Het verschil tussen de Kleine Karekiet en 
Struikrietzanger kon daardoor goed uitgemolken 
worden. 
In de loop van de ochtend nam de wind iets af en kwam 
de zon erbij. De vangsten druppelde nog even door. 
Ook kwam er nog een roofpiet (Sperwer)over de tafel. 
In totaal werden het toch nog 40 vogels in 12 soorten. 
Het geheel was een leerzame ochtend, waar door 
iedereen goed werd meegedaan en vooral ook veel 
ervaring werd uitgewisseld. 

Bij de evaluatie kwam 
naar voren, dat we het kunnen omschrijven; als een goede 
certificering, met een goed niveau van werken, met bij de wat 
minder ervaren ringers; een mooie open houding, waar 
ervaren ringers een voorbeeld aan kunnen nemen. 
Al met al; ondanks de stevige wind; een geslaagde ochtend. 
Jan en Richard; bedankt voor jullie instructies, observaties en 
goede, soms docerende opmerkingen. 
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Onderzoeks- en activiteitenplan 2019-2025 
 
Concept: 13-1-2019 
  
Inleiding 
De Stichting Vogelringstation AW-Duinen (VRS AW-Duinen) heeft als doel het opzetten en 
uitvoeren van onderzoek door middel van het ringen van vogels in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen (AWD). Dit onderzoek wordt verricht om inzicht te verkrijgen in het 
belang van de AW-Duinen voor onze vogels. Daarnaast worden de vangstgegevens 
toegevoegd aan de landelijke database van het Vogeltrekstation en dragen daarmee bij aan 
de landelijke doelstellingen van het ringonderzoek van het Vogeltrekstation.  
Sinds 1965 wordt er in de AW-Duinen door een club van vrijwilligers vogels gevangen en 
geringd. Dit onderzoek werd in de eerste opzet verricht, om inzicht te verkrijgen in de 
vogeltrek en de functie die de AW-Duinen daarin vervult. Aanvankelijk met slagnetten en 
lokvogels en al snel ook met behulp van mistnetten. Waarbij ontdekt werd dat, het gebruik 
van lokgeluiden resulteerde in grotere vangsten.  
Vanaf 1991 wordt meegedaan met het CES( Constant Effort Site )project kwam de focus ook 
te liggen op het belang van het gebied voor onze broedvogels. 
Bij de viering van ons 50 jarig bestaan, in 2015, ontstond de behoefte naar een herbezinning 
van onze werkwijze, met name de vergroting van de wetenschappelijke waarde van de 
vangsten door meer aandacht aan standaardisatie van het vangen. 
De vragen die daarna in onze onderlinge discussies bleven hangen zijn: 

• Kunnen we komen tot een consequent gebruikt geluidsprotocol op de vinkenbaan? 
• Naast de CES-broedvogels, kan er ook meer gestandaardiseerd onderzoek worden 

gedaan aan trekvogels (voorjaar en najaar) en overwinterraars 

Dit is een eerste keer dat de VRS-AW-Duinen een onderzoeksplan expliciet op papier zet, en 
daarbij een eerste vervolgstap wil zetten voor een verdere standaardisatie. Daarbij is in 
eerste opzet gekozen om naast de CES-broedvogels, ook een opzet te maken voor een CES-
wintervogels, en tevens te komen tot een gestandaardiseerd geluidsprotocol 
In dit plan geven we weer, hoe we dit in de periode 2019-2025 dit willen realiseren en met 
welke inspanningsactiviteiten we dit willen uitvoeren.  
Samenvattend komen we tot de volgende onderzoeksdoelstellingen voor de periode 2019-
2025: 

- Vogels vangen, ringen en het nemen van de standaard (cf CES-protocol) biometrische 
waarden,  

- De voortzetting van onze deelname aan het CES-project. 
- Opleiden van nieuwe ringers met als doel een grotere diversiteit (leeftijd, geslacht) 

en een grotere dekking van de vangbare dagen 
- Bijdragen aan de voorlichting van het publiek door het verzorgen van excursies op de 

vinkenbaan 

Verder: 
• Het realiseren van een gestandaardiseerd geluidsprotocol. 
• Om op onze CES- locatie (buiten de broedperiode) geen lokgeluid gebruiken en de 

vangsten herkenbaar per net in de database invoeren.  
• Het starten van een winter-CES: Wat is het belang van de AWD voor onze 

wintervogels? En hoe is de conditie van deze vogels gedurende hun verblijf in de 
AWD? 
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In dit plan zal dit verder worden uitgewerkt door: 

1. Plan van aanpak voor de eerder genoemde doelstellingen. 
2. Organisatorische en beheersactiviteiten. 
3. Publiceren, voorlichting en educatie. 

Bijlagen: 
A. Terreinbeschrijving van de vangstlocatie. 
B. Korte beschrijving van de (Vangst)geschiedenis van het VRS.  
C. CES Protocol. 
D. Huidige netopstelling.  
E. Huidig geluidsprotocol. 
F. Kort overzicht van de vangstgeschiedenis. 
A. Plan van aanpak voor de eerder genoemde doelstellingen. 

 
Voor de Broedvogels: 
Voortzetting van onze deelname (sinds 1991) aan het CES-project volgens het CES-protocol 
met onze CES-locatie. 
Het CES-project is een landelijk project van het Vogeltrekstation waar zo’n 40 vangplaatsen 
aan meedoen.  
Doelstelling: Het op gestandaardiseerde wijze informatie te verzamelen over demografische 
processen (overleving, reproductie, dispersie) die kan bijdragen tot het verklaren van 
veranderingen in vogelpopulaties. 
De CES-Locatie is een gebiedje aan de noordkant van ons vangstgebied, met 96 m mistnet, 
waar we geen lokgeluid gebruiken. De vangsten worden hier volgens het CES-protocol 
uitgevoerd.(CES handleiding op de VT-website) 
 
Voor de wintervogels: 
Een meetreeks verkrijgen, door in de winter en voorjaarsperiode regelmatig te vangen met 
een vaste netopstelling. 
Voor de CES locatie: Winter-CES: 

o Werken volgens CES protocol.  
o Van 1 Dec.- 1 Apr. 3 x per maand een vangdag. 
o Vangdag van 5 uur, ipv 6 uur( langere vangdagen zijn voor ons niet haalbaar). 
o Totaal 12 vangdagen.  
o Geen lokgeluid gebruiken  
o Deze vangsten volgens het CES-protocol in de database verwerken.  
o Jaarlijks in ons jaarverslag een rapportage van; vangsten, % terugvangsten, en 

conditie/gewicht per soort. Op basis van eerste resultaten een klein stukje als 
discussie in OHV. 

B. Organisatorische en beheersactiviteiten. 

Ringersoverleg en ledenvergadering 
Minimaal 1 keer per jaar(nov-dec.) houden we een overleg met de ringers. We kijken terug 
op het afgelopen jaar en maken hier de afspraken voor het komende jaar.  
Jaarlijks houden we een ledenvergadering (jan.-feb.), daarin doen we verslag van het 
afgelopen jaar en bespreken we de plannen voor het komende jaar. 
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Klusdagen. 
Maandelijks plannen we een klusdag t.b.v. onderhoud aan vangmiddelen, ringhut en 
vangterrein. 

 
C. Publiceren Voorlichting en educatie  

Publiceren 
Het doel van dit alles is om te komen tot eigen publicaties en/of meewerken aan publicaties 
van andere onderzoekers.  
Jaarlijks wordt een jaarverslag gemaakt, bedoeld voor de leden als ook als ten behoeve van 
de verantwoording naar derden zoals de terreineigenaar/beheerder, subsidiegevers en het 
Vogeltrekstation  
Voorlichting en educatie  
Jaarlijks zal er medewerking worden gegeven aan het verzorgen van 
excursies(vogelwerkgroepen). Het ringstation wil ook actief meewerken aan de opleiding 
van ringers en op verzoek van het VT, meewerken aan een bijscholing en 
certificeringbijeenkomst. 
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Bijlagen: 
 

A. Terreinbeschrijving van de vangstlocatie. 

De AW-Duinen vormen samen met het gebied van de Kennemerduinen het grootste 
aaneengesloten duingebied van Europa. Zij liggen centraal in de duinketen langs de 
Hollandse kust. De AW-Duinen zijn een duingebied dat bestaat uit kalkrijke duinen, die van 
de zeereep overgaan in grijze duinen, duinstruweel en oude duinbossen. Dit duingebied 
wordt intensief gebruikt voor de drinkwaterwinning voor de bewoners van west Nederland. 
Verder is het een recreatief wandelgebied.  
De locatie waar het VRS onderzoek doet, is gelegen in het infiltratiegebied van de AW-
Duinen, ongeveer 1 km landinwaarts en 2 km vanaf de aan de noordkant liggende kern van 
Zandvoort. Dit gebied is in de jaren 50 van de vorige eeuw aangelegd om rivierwater uit de 
Rijn in de duinen te infiltreren voor de drinkwatervoorziening van Amsterdam. Het kenmerkt 
zich door infiltratie geulen, kwelplassen, rietbegroeiing, Duindoorn en aangeplante bosjes 
van wilg en abeel. Door het voedselrijker worden van het gebied, zijn er bosjes van Wilg, 
Vlier, Meidoorn, Kardinaalsmuts en Berk ontstaan mede door het tijdelijk maar plotseling 
wegvallen van de begrazing van de konijnen. Dit weer veroorzaakt door de verschillende 
konijnenziekten(myxomatose en RHD) Door de intensive begrazing van de Damherten de 
laatste jaren, leiden veel van deze bosjes een kwijnend bestaan. Ook fluctueert de 
waterstand in het gebied, dit is niet seizoensgebonden maar wordt veroorzaakt door een 
verschil in vraag en aanbod van drinkwater en het periodieke onderhoud van de 
infiltratiegeulen (baggeren m.b.v bronbemaling). Verder was er een rijke begroeiing van 
Amerikaanse vogelkers (Bospest) aanwezig, welke in de periode 2010-2016 totaal verwijderd 
is. Ook is er een toenemende vergrassing waar te nemen (stikstofdepositie?). 
 

B. Korte beschrijving van de (Vangst)geschiedenis van het VRS 

De AW-Duinen hebben een rijke historie als het gaat om het vangen van vogels. Het gebied 
rond Bloemendaal heeft in het verleden vele Vinkenbanen gehuisvest. Toen het “vangen 
voor de pot” niet meer toegestaan was zijn er ‘vinkers’ doorgegaan met het vangen, maar 
dan nu voor het ringonderzoek. Zo ontstonden er in de zestiger jaren, van de vorige eeuw, 
een keten van ringstations langs de Hollandse kust. De AW-Duinen zijn als Vogelringstation 
formeel gestart in 1965. Al snel werd er een houten ringhut gebouwd voor de 
vangmaterialen en lokvogels. Nadat deze meerdere malen door brandstichting totaal 
vernield was, werd deze vervangen door onze huidige betonnen hut. Naast het vangen met 
het slagnet op de huidige locatie, kwamen er als snel op diverse plaatsen mistnetten te 
staan. Na driftig geëxperimenteer, werd ontdekt, dat het vangen met geluid meer vogels 
opleverde. Hans Vader en Fred Koning hebben ook tientallen jaren Kuifeenden geringd, die 
gevangen werden met een drijvend slagnet. 
Vanaf 1991 wordt meegedaan aan het CES project op een aparte CES-Locatie met 96 m 
mistnet en zonder geluid. Jaarlijks wordt er een jaarverslag gemaakt en diverse artikelen zijn 
inmiddels gepubliceerd. De vangperiode lag tot 1990 in de maanden juni- november. In het 
voorjaar en zomer werden nesten gezocht en pullen geringd. Vanaf 1990 werd de 
netopstelling, vanaf 15 april weer opgebouwd, meestal ongeveer 300 m. mistnet. Zo rond 1 
december gingen de netten de kast weer in. Toen de begroeiing hoger werd kwam in 2005 
het eerste hijsnet en in 2010 werden er nog een 3 tal hijsnetten bijgeplaatst. Vanaf 2015 
blijft ook in de winter een deel van de opstelling staan en proberen we ook ‘s winters 
regelmatig een vangdag te maken. Ook worden er jaarlijks enkele nachtvangpogingen 
ondernomen om Kwartels, Rallen en Leeuweriken te vangen. 
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VRS AW-Duinen heeft naast de onderzoeksdoelstelling, als doel het verzorgen van educatie. 
Dit wordt o.a. gedaan in de vorm van excursies en lezingen. Daarnaast worden op verzoek 
van het NIOO regelmatig ringers ontvangen die voor bijscholing of certificering getoetst 
worden op hun vaardigheden.  
 

C. Huidige netopstelling.  
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D. Huidig geluidsprotocol. 
 
Volgt nog. 

 
E. Kort overzicht van de vangstgeschiedenis. 

 
Volgt nog.  
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VRS Schiermonnikoog “Het Groene Glop 2018” 
Koos van Ee 
 

Naast het ringwerk in de AW-Duinen blijf ik actief bij 
het VRS Schiermonnikoog. Dit jaar heb ik een Ces-dag 
en een vangweek verzorgd in Het Groene Glop. 

Het nieuwe jaar begon al goed, door de eerste week 
(2-5 jan.) te gebruiken voor terreinonderhoud van het 
Glop. De wilgenopslag in een gedeelte van het terrein 
werd verwijderd. Ook heb ik nog 2 
wintervangochtenden gedaan met de Ces-opstelling: 
25 vogels 13 nieuw en 12 terug in 13 soorten. 

Van 18-21 mei waren we de bewoners van het Glop en op 19 mei hebben we daar de CES 5 
gedaan. Het vangweer was koud voorjaarsweer en het aantal vogels was wat minder dan we 
gewend zijn in deze periode. Totaal: 36 exemplaren, 13 soorten, 6:30 uren, met een mix van 
de plaatselijke vogels. Er was een zanglijster met een Londenring. 

Van 20-27 oktober was mijn vangweek. Het was een echte herfstweek met wind en regen en 
heel wisselende vangsten. Deze week ruim 260 vogels in ruim 20 soorten. Naast de typische 
Schierse soorten als; Sijs, Kleine Barmsijs, Waterral, waren verdere opvallende soorten: 
Bladkoning en Keep 

Verder was er ruim tijd om onderhoud aan de baan 
uit te voeren. 

In 2018 geen grote vangstaantallen, maar toch 
weer heerlijk om op dit mooie eiland te kunnen 
vangen. 
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Medewerkers van het Vogelringstation AW duinen. 
Koos van Ee  
 
Het Vogelringstation AW duinen draait volledig op vrijwilligers. We zijn een ploeg van 10 
ringers en ongeveer 20 assistenten/vrijwilligers. 
In 2018 waren er 10 ringvergunninghouders waarvan er 2 niet actief hebben geringd. Verder 
was Fred Koning alleen werkzaam als roofvogel onderzoeker. Annemieke is geslaagd voor 
haar examen en is een versterking van ons ringersteam. 
Dat betekent dat het ringwerk op de schouders van 7 ringers rustte. Desondanks hebben we 
op de meeste vangbare dagen ook gevangen, daarvoor kunnen we elkaar dankbaar zijn. 
Naast onze ringers hebben we ook 19 assistenten/vrijwilligers op de lijst staan die ervoor 
zorgden dat we op drukke dagen het werk goed aankonden. Ook het onderhoud en de 
klussen kunnen niet zonder hen.  
Voor de PR werden weer lezingen en excursies gehouden en artikelen geschreven. De 
website werd bijgehouden, kijk hiervoor: www.vrsawd.nl/index.html  
Ook heeft er op 15 september een certificeringsbijeenkomst van het Vogel-Trekstation 
plaats gevonden. 
Op 19 januari 2018 hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. 
 
Ringvergunninghouders 2018   Vrijwilligers 2018 

 
 
 
 
 
 
 

Adriaan  Dokter 
Koos van Ee 
Pieter van Eijk 
Fred  Koning 
Henkjan  Koning 
Marcel  Schalkwijk 
Peter  Spannenburg 
Wil  Tamis 
Annemieke de Winter  
Steven  Wytema 

Jolanda  Balkenende 
Karel  Beylevelt 
Sietze  Dijkstra 
Antje  Ehrenburg 
Mariet  Ferwerda 
Willem  Hageman 
Nadia  Hijner 
Bonnie van der Hulst 
Christien  Kemp 
Aad  Kortekaas 
Martijn  Kosterman 
Lydeke  Leffelaar 
Bernard  Oosterbaan 
Peter  Spolders 
Wouter  Teunissen 
Piet  Veel 
Marjolein  Verdam 
Ton van Lansdaal 
Liesbeth  Verlinden 
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Dank en slotwoord 
Koos van Ee 
 
Ook 2018 zal speciaal in onze herinnering blijven als het jaar waarin wij afscheid hebben 
moeten nemen van een van onze medewerkers: Herman van Assendelft. We zullen zijn 
humor en lach missen. 
Veel dank is verschuldigd aan onderstaande personen en instanties. De mooie resultaten 
voor het jaar 2018 waren niet mogelijk geweest zonder de enorme inspanning van de 
medewerkers van het Vogelringstation AWduinen.  
In dit verslag worden ook weer de ringactiviteiten buiten de AWD vermeld. Hieruit blijkt dat 
de ringers niet stil gezeten hebben. Koos, Fred, Henk-Jan en Marcel, leverden artikelen voor 
het jaarverslag. Martijn hielp bij het samenstellen van het jaarverslag. Steven zorgde voor 
een stroomlijning van de geluidsprotocollen en hield met Martijn en Ton Lansdaal de 
geluidsapparatuur draaiende. 
Waternet gaf ons gastvrijheid om ons vogelringwerk te kunnen uitvoeren. Het team Ecologie 
van Waternet, in het bijzonder Nora Groen verleende weer medewerking aan de 
noodzakelijke vergunningen. Ook het team van het damhertbeheer zijn wij dankbaar, door 
het gericht afschotbeleid, dat ook rond onze baan werd uitgevoerd, lijkt het erop dat er wat 
minder herten rond de netten lopen, desondanks hebben we ook dit jaar weer een 
behoorlijk aantal netten richting de vuilnisbak moet verwijzen, omdat de herten er dwars 
doorheen zijn gegaan. 
Als laatste, maar zeker niet de minste wordt Vincent van der Spek bedankt voor de prettige 
samenwerking en als bemiddelaar tussen de waterwinners en het VRS.  
Alle verzamelde ring- en inventarisatie gegevens worden aan de beheerder van de AWD, 
(Waternet) beschikbaar gesteld. Wij hopen dat deze gegevens gebruikt worden bij het 
beheer van de AWD en uiteindelijk ten diensten komen van het optimaliseren van dit unieke 
natuurgebied.  
Financieel hebben we het jaar afgesloten met een klein overschot, dit door een Legaat die 
we na het overlijden van Peter van Spanje mochten ontvangen. Verder bleef ons ledental 
stabiel en hebben we  eer netten moeten vervangen dan begroot. 
Waternet  verleende belangrijke financiële steun, hiervoor zijn wij bijzonder dankbaar, 
zonder deze steun zal continuering van het ringwerk op deze schaal moeilijk worden. 
De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland verleende ook een jaarlijkse financiële bijdrage, 
daarvoor dank.  
Het Vogeltrekstation Arnhem verstrekte de benodigde ringvergunningen. 
Voor 2019 willen we de lijn van het standaardiseren van de vangstopstelling, 
geluidsprotocollen en vangst-inspanningen verder voortzetten en werken volgens het 
onderzoeksplan dat we voor de komende 5 jaar hebben vastgesteld. 
Ook een ieder die niet genoemd is in ons verslag, maar toch een bijdrage heeft geleverd, 
hartelijk dank daarvoor!  
  
Namens de medewerkers van het Vogelringstation AW duinen, Koos van Ee. 


