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inleiding
Het was een bijzonder jaar. Op 24 mei 2011 was het precies honderd jaar geleden dat de
eerste vogel in Nederland werd geringd. Meijendel kent daarbij het oudste ringstation
van Nederland: dit werd al in 1928 opgericht. Dit jaarverslag geeft een overzicht van de
inspanningen en resultaten van het ringwerk van stichting Vogelringstation Meijendel
(hierna: VRS Meijendel), Wassenaar, Zuid-Holland, opgericht in 1963. Na een dip in de
activiteiten in de jaren ’90 werd in 2000 een doorstart gemaakt. De huidige activiteiten
zijn daarvan het resultaat.
2011 was redelijk succesvol. Wat betreft het aantal geringde vogels (4.562 en 264
controles) was dit jaar een goede middenmoter. De twee meest geringde soorten van
Nederland (en Meijendel), de Zwartkop en de Kleine Karekiet, kenden een uitstekend
jaar. Dat compenseerde het volledig uitblijven van een invasie van welke soort dan ook.
Wat betreft variatie in soorten was 2011 bovengemiddeld, maar wel wat minder dan de
voorgaande drie jaren. In totaal werden 72 soorten en een ondersoort gevangen. Voor
tien soorten was 2011 het beste jaar ooit en er werden drie soorten geringd die sinds de
herstart van het ringstation in 2000 niet eerder waren gevangen. Kwartel was zelfs
helemaal nog nooit in Meijendel geringd.
De reguliere projecten werden gedraaid: in het voorjaar broedvogelonderzoek CES
(Constant Effort Sites), het Nachtegalenproject in juli/augustus en dispersie/najaarstrek
vanaf juli. Nieuw in 2011 was dat er ook in het voorjaar ’s nachts vangpogingen werden
ondernomen. Buiten Meijendel werd het RAS-project (Retrapping Adults for Survival)
Bokjes in de Duivenvoordse Polder voortgezet en werden op kleine schaal pullen van
dakbroedende meeuwen in Leiden en Den Haag en van weidevogels in Westeinde,
Leidschendam geringd.
Ook is er aandacht voor losse waarnemingen op en rondom de ringbaan. Hierna volgt de
lijst met terugmeldingen die het afgelopen jaar werden ontvangen, evenals de totaallijst
van de nieuw geringde vogels.

Afbeelding 2: Klapekster, eerstejaars. Meijendel, Wassenaar, 24 oktober 2011
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1. algemene informatie
Bezetting
Gedurende minstens een deel van het verslagjaar bestond de ringgroep uit de
ringvergunninghouders Wijnand Bleumink, Vincent van der Spek, Wouter Teunissen en
Maarten Verrips en de medewerkers Cockie Boelen, Laurens Buisman, Kasper Hendriks,
Peter Lina, Morrison Pot (nieuw), Rinse van der Vliet en Ben Wielstra. Het dagelijks
bestuur bestond in 2010 uit Wijnand Bleumink (voorzitter), Laurens Buisman
(penningmeester) en Vincent van der Spek (secretaris).
Vergunningverlening
De benodigde ringvergunningen worden op voorspraak van Het Vogeltrekstation
(“Centrum voor Vogeltrek en – demografie”) te Wageningen afgegeven door het
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. De benodigde
terreinvergunningen worden verstrekt door terreinbeheerders Dunea (Meijendel) en
Staatsbosbeheer (Duivenvoordse Polder; Westeinde).

Afbeelding 3: Bosuil, adult: de vierde uilensoort die sinds 2000 in Meijendel is gevangen, Meijendel, Wassenaar, 18 augustus
2011

Publicaties in 2011
In 2011 verscheen het jaarverslag van 2010 (van der Spek, Bleumink & Verrips 2011).
Daarnaast verscheen een artikel over het ringen in 2010 in de Duinstag (Verrips 2011)
en was er in het kader van het 100 jarige jubileum van het ringen in Nederland een
terugblik op de resultaten van VRS Meijendel in het huidige millennium in Holland’s
Duinen (van der Spek, Verrips & van der Vliet 2011).
Het weer in 2011
Na de hevige sneeuwval in december 2010 zette aan het eind van die maand de dooi in.
Die zette aan het begin van dit verslagjaar door. In januari en februari was soms koud en
guur, maar echt winters werd het niet (meer). 2011 was een jaar van extremen. Het
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voorjaar bleek het droogste ooit en kende tevens de zonnigste meimaand ooit gemeten.
Het was dan ook uitstekend weer voor vogeltrek. Vanaf eind mei sloeg het weersysteem
om. Er waren zeker nog mooie en warme dagen (met op 27 juni zelfs de maximale
zonkracht 8), sporadisch ook met oostenwind, maar in juni en vooral juli overheerste
wind uit zee, vaak gepaard met regen. Juni werd door de KNMI gekenmerkt als ‘nat en
aan de warme kant’, al was er op 2 juni nog grondvorst. De zomer was bepaald niet
mooi. Vooral de tweede helft van juli werd overheerst door zeewind en veel regen. Op 14
juli werd zelfs een neerslagrecord geëvenaard: het was voor het laatst in 1954 dat er
20,5 uur non-stop regen viel. Rondom Den Haag viel de meeste neerslag: lokaal zelfs tot
90 mm. Dankzij de storm op die dag (ZW 7 Bft.) waaide er een boom op de ringbaan om,
waardoor een deel van de netten tijdelijk niet uitgezet kon worden. Al met al werd het de
natste julimaand ooit en was de temperatuur ruim onder het gemiddelde. Ook begin
augustus was wisselvallig. Uiteindelijk ging de meteorologische zomer volgens
MeteoConsult de boeken in als “de op vijf na slechtste sinds 1901”. Toch waren er in
augustus enkele mooie dagen die voor verse aanvoer van vogels zorgden.
Het meteorologisch najaar begon rustig, maar daar kwam snel verandering in. De eerste
dagen van september waren zonnig, met een oostelijke stroming, daarna werd het
stormachtig (tot 9 Bft.), variërend tussen zuidwest en noordwest. Zo nu en dan was er
een rustige dag, maar een nieuwe storm was nooit ver weg. Pas vanaf de 23e werd het
stabiel en rustig weer en dat hield tot 3 oktober aan. 30 september, 1 en 2 oktober
waren voor die data de warmste dagen ooit. Slechts acht septembermaanden uit de
geschiedenis waren warmer dan die van 2011. In oktober stormde het zo nu en dan,
maar er waren ook aardig wat frisse herfstdagen met zuidoosten wind en zon. November
was zonnig met veel oostenwind: het werd de novembermaand met de minste neerslag
ooit gemeten (MeteoConsult). Het vorige droogterecord stamde uit 1958.
Excursies
Dunea organiseerde twee publieksexcursies naar de ringbaan, op 24 september en op 8
oktober. Vogelwerkgroep Meijendel bracht de ringbaan op 22 oktober een bezoek. Iedere
drie jaar doen ringers een herexamen om hun ringvergunningen te verlengen. Op 24
september was VRS Meijendel gastheer voor een dergelijke certificeringsochtend van de
Nederlandse Ringcentrale.
Dankwoord
Wij zijn dank verschuldigd aan beheerder Dunea voor het afgeven van de
terreinvergunningen, enkele terreinwerkzaamheden en de financiële bijdrage. Onze dank
gaat met name uit naar Harry van Deursen, Georgette Leltz, Arend de Looff en Hans
Lucas. Staatsbosbeheer danken wij voor de terreinvergunningen in de Duivenvoordse
Polder (Evert Dolman, Peter van Osch en Rutger Zeijpveld). Het Vogeltrekstation (Henk
van der Jeugd) wordt bedankt voor het afgeven van allerhande ringvergunningen. Adri
Remeeus wordt bedankt voor zowel de samenwerking in de Duivenvoordse Polder als
voor zijn rol als voorzitter van VWG Meijendel; de overige bestuursleden van VWG
Meijendel; het bestuur van de Haagse Vogelbescherming tenslotte zijn wij zeer
erkentelijk voor de geboden financiële steun.
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2. resultaten
Vangdagen
In 2011 is in Meijendel op 68 dagen kortere of langere tijd geringd (tabel 1). Daarmee
was er in 2011 sprake van een lagere bezetting dan in de voorgaande jaren.
Tabel 1 Aantal ringdagen per maand in 2011
jan
febr
apr
mei
jun
jul
aug
5
1
2
2
3
11
12

sep
12

okt
14

nov
6

dec
0

tot
68

Onderzoeken
In Meijendel werden drie typen onderzoek gedaan:
1) Het gestandaardiseerde broedvogelonderzoek Constant Effort Sites (CES);
2) Het vangen van uitzwervende, jonge Nachtehalen
3) De najaarstrek/dispersie van zangvogels.
Buiten Meijendel zijn enkele pullen van dakbroedende meeuwen geringd in Leiden en Den
Haag; pullen van weidevogels in Westeinde, Leidschendam (om op termijn inzicht te
krijgen in de overleving van kuikens uit dit gebied) en Bokjes in de Duivenvoordse Polder
(Retrapping Adults for Survival, om een inzicht te krijgen in de overleving, de aantallen
en de plaatstrouw).
Aantal geringde vogels
In totaal werden in Meijendel 4.562 exemplaren van 72 soorten geringd. Daarnaast
waren er nog 264 terugvangsten. Daarmee was 2011 een middenmoter wat betreft het
aantal vangsten, en redelijk goed wat betreft diversiteit. Buiten de ringbaan in Meijendel
werden onder de vlag van de stichting nog 51 vogels van acht soorten gevangen. Van
deze acht soorten werd alleen de Tureluur ook in Meijendel geringd. In dit verslag gaat
het in de tekst en de tabellen in principe om vogels geringd in Meijendel. De vangsten
buiten Meijendel worden kort apart behandeld, maar komen niet terug in de jaartotalen,
de tabellen enz.
Het najaar kenmerkte zich door het uitblijven van invasieve soorten. Dat betekende
echter niet dat er weinig vogels gevangen werden. Van de top drie van meest geringde
soorten in Meijendel, deden de algemeenste twee het uitzonderlijk goed: Zwartkop kende
het op één na beste jaar ooit, en ging daarbij voor de tweede keer ooit over de 1.000
vangsten heen. Kleine Karekiet kende zelfs een recordjaar: dankzij deze twee soorten
werd toch nog een redelijk aantal vogels geringd. Roodborst, de nummer drie, beleefde
weer een matig jaar. Een fall bleef in het geheel uit. Goudhaan (de nummer tien) kende
zelfs een van de slechtste jaren ooit. Met 1.115 nieuw geringde vogels en 41
terugvangsten beleefde het VRS de beste augustusmaand ooit (i.i.g. sinds 2000).
Bovendien was 2 augustus met 24 soorten een zeer soortenrijke dag: een evenaring van
het record van 29 oktober 2008.
Van de 72 gevangen soorten waren er van Kerkuil en Baardmannetje louter (vreemde)
terugvangsten. Er ontbraken dit jaar enkele soorten op de jaarlijst die in andere jaren
wel worden geringd. Hoewel nooit algemeen op de ringlocatie, was het voor het eerst in
tien jaar dat er geen enkele Bonte Vliegenvanger werd geringd, maar bijvoorbeeld ook
Watersnip en Ransuil ontbraken. Er werden drie nieuwe soorten voor de ringbaan
gevangen. Enkele relatief vaak gevangen soorten op ringbanen elders langs de kust
ontbreken nog op onze lijst (bijv. Goudplevier, Bontbekplevier, Bosruiter en Grauwe
Vliegenvanger). Hier liggen de komende jaren dus nog kansen.
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Jaarrecords
In totaal boekten 10 soorten in 2011 een
jaarrecord wat betreft het aantal vangsten:
Groenpootruiter (2, was 1 in meerdere jaren),
Witgat (19 + een ‘vreemde’ terugvangst; was
15 in 2010), Oeverloper (2; was 1 in
meerdere jaren), Gierzwaluw (30; was 2 in
2010); Snor (2, was 1 in meerdere jaren),
Kleine Karekiet (642 + 10 ‘vreemde’ terug;
was 605 in 2002); Rietzanger (40 + een
‘vreemde’ terugvangst, was 30 in 2003),
Spotvogel (4, was 2 in 2010), Waterpieper (3,
was 1 in meerdere jaren), Boomleeuwerik
(39, was 26 in 2009).
Nieuwe soorten
Tevens zijn, gerekend vanaf de herstart van
het VRS in 2000, drie nieuwe soorten
gevangen. In chronologische volgorde zijn
dat: Kwartel (twee op 21 mei en vier op 2
juni), Koekoek (2 juni) en Bosuil (18
augustus). Daarvan was Kwartel überhaupt
nog nooit in Meijendel geringd, dus ook niet
in de 20e eeuw (voor de herstart).

Afbeelding 4: Kwartel, mannetje, Meijendel,
Wassenaar, 21 mei 2011. De eerste nieuwe soort
in 2011.

In totaal zijn sinds 2000 in Meijendel, excl. ondersoorten en escapes, 120 soorten
geringd.
Wintervangsten in januari en februari
In januari werd in totaal vijfmaal geringd, in februari eenmaal. Veel leverde dat niet op:
slechts 12 nieuwe vangsten en 8 terugvangsten. Op 1 januari – er lag nog een restje
sneeuw – werd een Gaai gevangen met het slagnet: het zevende individu van de winter
2010/2011. Later in 2011 werd er nog slechts eentje bij gevangen (17 oktober).
Typische wintervangsten bleven verder uit. Noemenswaardig is de Goudvink van 16
januari – een soort die steeds minder gevangen wordt op de locatie: de rest van het jaar
werden er nog maar drie bijgevangen. Ook twee Baardmannetjes op 21 januari zijn het
vermelden waard: dit is geen jaarlijkse soort op de ringbaan in Meijendel. Beide vogels
bleken op 19 september 2009 in de Oostvaardersplassen geringd.
Constant effort sites (CES)
Zoals gebruikelijk werd in de maanden april-juli het CES onderzoek uitgevoerd. Dit
onderzoek richt zich op broedvogels. Eénmaal per decade wordt met een vaste
mistnetopstelling en zonder lokmiddelen gevangen. In Meijendel omvat het onderzoek 11
vangdagen. De laatste, die wordt uitgevoerd in de eerste decade van augustus, hebben
wij geschrapt nadat bij analyse was gebleken dat in deze periode het bestand te veel
wordt vervuild met gegevens van vogels die niet tot de broedpopulatie behoren.
Bijzonderheden betroffen verder twee netten (in totaal 18 m) die op 16 juli onbruikbaar
waren vanwege een omgewaaide boom. Dank gaat uit naar Dunea voor het snelle
verwijderen. CES 7 werd na 4,5 uur afgebroken vanwege onverwachte regenval. De
uiteindelijke vangdata zijn te vinden in tabel 2.
Tabel 2. Vangdata CES in 2011.

april
19
29

mei
13
21

juni
2
12
22

juli
2
11
16
29
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Het resultaat over 2011 ziet staat weergegeven in tabel 3.
In de kolom N1 (> 1e kalenderjaar) bevindt zich het aantal overjarige vogels dat in 2011
werd geringd. Deze vogels worden als plaatselijke broedvogels beschouwd. De kolommen
met controles hebben betrekking op aflezingen van eerder geringde, adulte vogels (de
oudste twee waren al ouder dan een jaar in 2007). Jonge vogels uit 2011 zijn in deze
kolommen dus niet opgenomen: het gaat om vogels van > 1 jaar (vogels die
vermoedelijk op de locatie broedden). In de kolommen 2007-2010 is weergegeven welke
leeftijd de vogels hadden op het moment dat ze geringd werden.
Tabel 3. Resultaten CES 2011.
nieuw gevangen in 2011
leeftijd/jaar
N1
1K
totaal
soort
boomkruiper
2
2
bosrietzanger
1
1
braamsluiper
10
2
12
fitis
11
19
30
gekr roodstaart
2
2
glanskop
1
1
grasmus
11
9
20
heggemus
7
5
12
kleine karekiet
10
13
23
koolmees
5
23
28¹
merel
4
7
11
nachtegaal
11
9
20
pimpelmees
3
9
12
rietgors
1
1
2
rietzanger
1
1
roodborst
1
3
4
sprinkhaanrietzanger
2
2
staartmees
1
1
tjiftjaf
7
18
25
tuinfluiter
6
6
12²
winterkoning
1
3
4
zwartkop
13
6
19
zanglijster
1
3
4
totaal
105
143
248

teruggevangen individuen in 2011 uit
2011
2010
2009
2008
2007
N1
N1 1K N1 1K N1 1K N1 1K

2
1

3
3
1

1

1
2

2
1

2
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1
2

3
2
1

1
1
5

1
1

1
1

1

1

1

1
1
1
1
23

1
1

1
14

1
9

2

6

1

1

2

0

¹ = inclusief 9 nestjongen
² = inclusief 1 volgroeide vogel (leeftijd niet vast te stellen)

Drie vogels in de tabel controles zijn niet door ons geringd. Een Zwartkop werd in 2010
in Castricum geringd en de Tuinfluiter uit 2007 is in mei dat jaar als volwassen vogel
geringd in Veere, Zeeland. De Kleine Karekiet uit 2008 broedt al enkele jaren in
Meijendel en is als eerstejaars vogel geringd in de Amsterdamse Waterleidingduinen bij
Zandvoort.
In de periode 2004-2011 bedroeg het gemiddelde aantal geringde overjarige vogels 104
en het gemiddelde aantal eerstejaars vogels 212. Dit betekent dat het aantal geringde
volwassen vogels tijdens broedseizoen 2011 gemiddeld is geweest en dat het aantal
geringde eerstejaars vogels een indicatie is voor een ondergemiddeld broedsucces. Uit de
tabel controles blijkt dat het aantal gecontroleerde overjarige vogels dat als overjarige
vogel werd geringd vrijwel gelijk ligt aan het aantal controles van overjarige vogels die
als eerstejaars vogel zijn geringd. Wat niet uit de tabel kan worden opgemaakt is dat
deze laatste groep geheel bestaat uit individuen die lang na beëindiging van het
broedseizoen (buiten het CES seizoen) werden geringd. Uit de golf van eerstejaars vogels
die we jaarlijks in ons CES onderzoek vangen zien we in latere jaren niet of nauwelijks
vogels terug die zich ter plaatse als broedvogel hebben gevestigd.
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Overige vangsten tijdens het voorjaar
In de nachten van 20-21 mei en 1-2 juni werd voor het eerst gepoogd Kwartels te
vangen. En met succes: tijdens de eerste poging hingen er twee exemplaren in de
netten, tijdens de tweede poging vier: de eerste Kwartels in de ruim 80 jarige
geschiedenis van het ringwerk in Meijendel. Ook vloog tijdens die laatste sessie in de
avondschemer – de boel was nét opgezet - een roepend mannetje Koekoek de netten in:
ook al een nieuwe soort voor de ringbaan. In augustus zou er nog een juveniel uit een
mistnet ontsnappen.

Afbeelding 5. Koekoek, adult mannetje, Meijendel, Wassenaar, 2 juni 2011. Deze Koekoek vloog
in de avondschemer roepend de voor Kwartels opgestelde netten in: een onverwachte bijvangst

Afbeelding 6. Kwartel, tweede kalenderjaar mannetje, Meijendel, Wassenaar, 2 juni 2011.
Dit is hetzelfde individu als op de vogel op de voorpagina

Nachtegalenproject
Het nachtegalenproject loopt in de periode van half juli tot begin augustus en wordt
uitgevoerd door alle ringstations aan de Hollandse kust. Het richt zich op dispersie na de
broedtijd en heeft betrekking op broedvogels uit de gehele Hollandse kuststreek. Dit
laatste is gebleken uit terugmeldingen. Broedvogels uit populaties van buiten de
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kuststreek worden voor zover bekend niet gevangen en doortrek van buiten Nederland is
amper te verwachten (Bijlsma 2001) door het ontbreken van broedpopulaties ten
noordoosten van ons land.
Het resultaat van dit onderzoek is sterk afhankelijk van het weer. Alleen bij rustig weer
worden aanzienlijke aantallen gevangen. Door het ontbreken van dit gunstige weertype
in de laatste decade van juli vielen veel vangdagen in het water.
In 2011 werden tussen half juli en begin augustus in totaal 68 exemplaren geringd, een
bijzonder slecht resultaat in vergelijking met eerdere jaren. De dagverdeling was als
volgt:
Tabel 4. Resultaten Nachtegalenproject 2011
16-jul
20
21
27
29
1-aug
2
3
18
9
19
17
7
7
2
3

6
4

Afbeelding 7. Nachtegaal, juveniel, Meijendel, Wassenaar, 20 juli 2011. Deze vogel is nog grotendeels in juveniel kleed. In juli
ondergaan de meeste exemplaren een postjuveniele rui, waarna ze meer op adulte vogels lijken.
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Dispersie en najaarstrek
Vanaf 1 juli werd ook overdag weer gewerkt met geluid (mits niet conflicterend met de
CES-methodiek). Het weer in deze maand werkte niet erg mee, maar desalniettemin
werden enkele aardige ochtenden gedraaid.
Na een voorzichtige proef in 2010 werden dit jaar in juli enkele uitgebreidere pogingen
ondernomen om Gierzwaluwen te vangen. En met succes. Tussen 2 en 11 juli werden
op vier vangdagen in totaal 30 exemplaren geringd. De beste dag was 5 juli, met 13
vogels. Het vangen gebeurde op twee manieren: met verhoogde mistnetten en door
middel van “flappen”, waarbij laagvliegende vogels door twee mensen die een mistnet
aan de stokken vasthouden als het ware uit de lucht worden geschept (zie afbeelding 8).
In totaal werden met de laatstgenoemde methode elf exemplaren verschalkt.

Afbeelding 8: Rinse (l) en Morrison scheppen (‘flappen’) een Gierzwaluw uit de lucht. Het rode streepje wijst een Gierzwaluw
aan die in het net terecht komt. Meijendel, Wassenaar, 5 juli 2011.

Op 3 juli werd een volwassen Stormmeeuw geslagen. Een zomervangst was een
primeur: sinds 2000 zijn alleen vogels in de winter gevangen. Op 5 juli hing de tweede
Kuifmees van het millennium in de netten. Julivangsten passen in het patroon van
rondzwervende jongen (Levering & Keijl, 2008), maar met slechts één naaldboom op de
ringbaan – eerder een karig kerstboompje – blijft de soort, ondanks aanwezigheid elders
in het duin, schaars.
Net als vorig jaar werd gepoogd om met het slagnet doortrekkende steltlopers te vangen.
Tussen 5 juli en 1 augustus werden 19 nieuwe Witgatjes gevangen, een jaarrecord (was
15). De vijf exemplaren op 20 juli betekenden tevens een dagrecord. Bijzonder was
daarnaast de terugvangst op 16 juli (vogel nr. 20). Deze vogel bleek vier dagen eerder in
Castricum geringd. In Castricum werden tot 2007 op 2.200 vogels maar negen
exemplaren teruggemeld, een percentage van slechts 0,4% (Levering & Keijl, 2008).
Terugmeldingen zijn dus bepaald geen dagelijkse kost. Er was op 27 juli goede trek van
deze soort: er vlogen er liefst 63 over de ringbaan, het op één na hoogst getelde aantal
in de regio ooit (hoogste aantal: 82 langs trektelpost De Vulkaan, Den Haag op 28 juli
1986). Met zoveel trekdrang lieten ze zich echter nauwelijks vangen: op deze dag
werden er maar twee geringd. De tweede Tureluur voor de baan werd op 10 juli
geringd. Op 2 augustus konden twee Groenpootruiters in de boeken worden
bijgeschreven en op 17 augustus hingen in de avondschemer twee Oeverlopers in een
mistnet. Deze laatstgenoemde soort wordt sinds 2008 jaarlijks geringd, maar het was
voor het eerst dat er meer dan één exemplaar werd gevangen.
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Afbeelding 9: Kuifmees, Meijendel, Wassenaar, 5 juli 2011

Afbeelding 10: Tureluur, juveniel, Meijendel, Wassenaar, 10 juli 2011
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In de periode half juli tot eind augustus
pieken de aantallen rietvogels. In deze
periode lag daar dan ook een belangrijk
deel van de aandacht. De Kleine
Karekiet, na de Zwartkop de meest
gevangen vogel in Meijendel, viel in
meerdere opzichten op.
In de tweede helft van juli en de eerste
dagen van augustus werden opvallend veel
volwassen exemplaren geringd, zowel
absoluut als in verhouding tot het aantal
jongen. Op sommige dagen waren adulte
vogels zelfs in de meerderheid. Vermoed
werd dat veel vogels in West-Afrika een
goed winterseizoen achter de rug hadden,
maar dat de reproductie in onze contreien
slecht was. Veel jonge Kleine Karekieten
vertoonden ook groeistrepen: markeringen
in het verenkleed die ontstaan als een
vogel de groei van de vleugel- en/of
staartveren tijdelijk onderbreekt door een
tekort aan voedsel. Meestal zijn deze
strepen in de staart te zien, maar soms
ook in de vleugel (zie afbeelding 11).

Afbeelding 10 Kleine Karekiet, adult met Zweedse ring,
Meijendel, Wassenaar, 2 augustus 2011.

Later in het seizoen werden steeds meer jongen gevangen: wellicht was het broedsucces
ten noordoosten van Nederland beter. Berichten uit Zweden wezen daar ook op
(Christian Brinkman pers. med.). Ondanks het slechte broedresultaat in Nederland kon
wellicht daardoor toch een jaarrecord Kleine Karekieten gevestigd worden. Uiteindelijk
bleef de teller steken op 642 nieuw geringde exemplaren, een verbetering van het
jaartotaal van 605 in 2002. Tevens waren er tien vreemde terugvangsten: vier uit
Nederland, twee uit België, twee uit Zweden en twee uit Noorwegen. Was 6 augustus al
goed, met 82 vangsten, op 13 augustus werd het dagrecord van 108 vangsten na acht
jaar verbeterd. Er werden liefst 114 exemplaren geringd, met daarnaast nog twee
controles van elders in Nederland geringde vogels.
Mede dankzij de Kleine Karekiet werd in augustus een recordaantal vogels geringd. Met
1.115 nieuwe vangsten werd in deze maand voor het eerst de duizend gepasseerd.
Ook bij de Rietzanger werden, net als bij de voorgaande soort, aanvankelijk
ongebruikelijk veel adulte vogels gevangen, terwijl dit patroon later verschoof naar een
meerderheid van jonge vogels. Met 40 nieuw geringde exemplaren en een terugvangst
(een Noor op 26 augustus: de eerste buitenlandse Rietzanger voor VRS Meijendel) werd
een jaarrecord gevestigd (was 30 in 2003), mede dankzij het dagrecord van acht op 6
augustus (was zeven, op meerdere dagen). De Bosrietzanger bleef wat achter bij deze
twee soorten, met een iets bovengemiddeld jaartotaal van 27. Na enkele zeer slechte
jaren herstelde de Sprinkhaanzanger zich (95 nieuwe vangsten), met onder andere
goede dagen op 6 (17) en 18 augustus (23; de op één na beste dag ooit). Bij deze
minder aan riet gebonden soort was de verhouding jong-oud overigens niet uit balans.
Op 21 juli en 3 augustus werden juveniele Snorren geringd.
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Afbeelding 11: Kleine Karekiet, juveniel met groeistrepen in staart en vleugel, Meijendel, Wassenaar, 2 september 2011

Afbeelding 12: Snor, eerstejaars, Meijendel, Wassenaar, 21 juli 2011

Het was voor deze ringplek een goed jaar voor Spotvogels, met vangsten op 2 (adult),
6 (twee eerstejaars) en 23 augustus (eerstejaars).
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Afbeelding 17: Spotvogels, eerstejaars, Meijendel, Wassenaar, 6 augustus 2011

De trek van Zwartkoppen begon al vroeg, met in de maand augustus al 213 vangsten.
Op de 26e van deze maand werden 72 exemplaren gevangen, waaronder een vogel met
een Nederlandse ring. Ook in september bleken ze algemeen, met in totaal 958 nieuw
geringde vogels. Vooral de 16e was goed: 157 vangsten betekende de tweede dag ooit.
Wie weet waar de teller was geëindigd als het in de eerste drie weken van september
niet zo vaak gestormd had? Uiteindelijk bleek 2011 het op één na beste jaar ooit voor de
soort, met een jaartotaal van 1.434. De ‘jaarlijkse’ Sperwergrasmus hing op 23
augustus in de netten. Zonder uitgesproken topdagen deed ook de Tuinfluiter het
behoorlijk, met een jaartotaal van 131 nieuwe vangsten. Op 10 september werd een
vogel met Belgische ring gevangen. De zesde Cetti’s Zanger sinds 2000 werd op 25
september geringd.

Afbeelding 18: Cetti’s Zanger, adult vrouwtje, Meijendel, Wassenaar, 25 september 2011
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Hoewel nooit algemeen op de vanglocatie was de eindscore voor de Blauwborst wel
heel mager: er werd er slechts één (!) op de lijst voor 2011 bijgeschreven. Bonte
vliegenvanger ontbrak zelfs in het geheel (nogmaals: !).
Op de vanglocatie is sprake van een duidelijke neergaande trend in het aantal gevangen
Fitissen, Braamsluipers en Grasmussen. Zie grafiek 1 voor het aantalsverloop in de
periode 2002-2011. Fitis neemt af als broedvogel, maar de twee Sylvia’s niet. Een
verklaring van de afname is niet zo maar te geven: aan de inspanning om de soorten te
ringen lijkt het niet te liggen. Misschien is er een samenhang tussen de aan(af)wezigheid
van de struweelbroeders als Braamsluiper en Grasmus en de verbossing op de ringbaan.
Zowel de laatste Braamsluiper als de laatste Fitis werden overigens op 30 september
gevangen. Zie ook tabel 5 voor de laatste vangdata van zomervogels in 2011.

Tabel 5. Laatste vangdata
soort
Nachtegaal
Blauwborst
Sprinkhaanzanger
Rietzanger
Bosrietzanger
Kleine karekiet
Braamsluiper
Grasmus
Tuinfluiter
Zwartkop
Fitis
Tjiftjaf

zomervogels in Meijendel
2011
2000-2010
21 augustus
13 september 2009
2 augustus
14 september 2008
16 september
3 oktober 2005
3 september
7 oktober 2007
3 september
27 september 2009
13 oktober
27 november 2007
30 september
7 oktober 2005
2 september
29 september 2010
30 september
16 november 2001
13 november
26 december 2006
30 september
14 oktober 2009
13 november
26 december 2006

Het jaartotaal van de Tjiftjaf lag op een redelijke 224. Met 51 vangsten werd het
dagrecord op 13 oktober bijna verdubbeld. Er werd slechts één Scandinavische Tjiftjaf
gevangen: een vogel met een uiterlijk als van de nominaat, maar met een vleugel van
67.5 mm (Tjiftjaf heeft een vleugel tot 64mm). De enige Bladkoning van het jaar werd
op 29 september geringd. Mezen deden het zeer matig, maar Boomkruiper was met 23
nieuwe vangsten vrij goed vertegenwoordigd.
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Hoewel Paapjes in Meijendel op doortrek niet zeldzaam zijn, zijn ze op de vanglocatie
schaars: ze worden in het Sparregat niet jaarlijks geringd. De vogels die op 23 augustus
en 2 september gevangen werden, waren de eerste vangsten sinds 2008. Hetzelfde geldt
voor de Roodborsttapuit: in de zeereep is het een vrij algemene soort, maar het
exemplaar dat op 19 september werd gevangen was eveneens pas de eerste sinds 2008.
Ook voor deze beide soorten geldt dat dit wellicht te maken heeft met de verbossing op
de vanglocatie. In 2009 en 2010 werden we verwend met goede aantallen Gekraagde
Roodstaarten. Dit jaar bleven ze, met 14 vangsten, wat achter.

Afbeelding 19: Paapje, eerstejaars, Meijendel, Wassenaar, 23 augustus 2011

Na het goede spechtenjaar 2010 verliep 2011 een stuk stroever. Maar na acht lege
maanden ging het begin september plots hard. Op de 2e werd een Draaihals gevangen.
Verrassender was dat deze dag pas de eerste – én laatste – Grote Bonte Specht van
het jaar in de netten hing. Een dag later werd een tweede Draaihals geringd, gevolgd
door een prachtige man Groene Specht. Hoewel ze tijdens vrijwel iedere ringsessie
worden waargenomen, was dit pas de vierde vangst sinds 2000. Na dit lange weekend
was het even plotseling weer gedaan met de spechtenvangsten.
Het duurde ook even voordat de eerste Sperwer van het jaar geringd werd. Tot de
vangst op 16 september was in 2011 al viermaal gezien hoe een vogel uit een mistnet
viel (en daarna nog eenmaal). Het jaartotaal bedroeg uiteindelijk vier, waarbij een
exemplaar op 28 september met het slagnet werd gevangen. Zoals gebruikelijk werden
alleen jonge mannetjes geringd.
Na het zeer slechte 2010 werden dit jaar weer meer zangvogels met het slagnet
gevangen. De eerste zangvogel op de slag was een Boompieper, op 2 augustus. Ten
opzichte van vorig jaar deden Graspieper (176) en Grote Gele Kwikstaart (11) het
weer wat beter, al hebben beide soorten veel betere jaren gekend. De enige Witte
Kwikstaart van het jaar werd op 25 september geslagen. Oeverpieper is al sinds 2009
opvallend afwezig. Gedurende de maand oktober werden regelmatig pogingen
ondernomen om de soort te vangen. Uiteindelijk werden tussen 22 en 24 oktober
verassend genoeg alleen vier Waterpiepers gevangen, een soort die langs de kust toch
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schaarser geacht wordt. Niet alle beesten zagen er even klassiek uit, maar onder andere
de staart gaf de doorslag (zie afbeelding 20 en 21). Tijdens één van de pogingen om
Waterpiepers te vangen, kon ook de eerste Klapekster sinds 2008 worden geslagen.

Afbeelding 20 en afbeelding 21. Links de staart van Waterpieper, 23 oktober 2011 en rechts: staart van
Oeverpieper, oktober 2008, Meijendel, Wassenaar. Bij Waterpieper zijn de staartzijden wit, bij Oeverpieper
grijzig. Daarnaast heeft de vijfde staartpen (van binnen naar buiten geteld) bij Waterpieper een kenmerkende,
diagnostische witte inkeping.

De Boomleeuwerik is een van de weinige echte specialiteiten van de ringbaan in
Meijendel. De eerste werd op 14 oktober met het slagnet verschalkt, de laatste op 13
november. Het jaartotaal bedroeg een recordaantal van 39 (was 26, in 2009), met een
mooi dagrecord van 17 op 22 oktober (was 13).

Afbeelding 22. Boomleeuwerik, Meijendel, Wassenaar, 23 oktober 2011 (© Vincent van der Spek). Deze vogel
landde niet op de slag, maar drie meter voor de ringhut. De vogel is door het slagnetluik gefotografeerd. In 2011
werden er 30 geringd: een recordaantal).

Veldleeuweriken worden (behoudens perioden met sneeuwval) met name ‘s nachts
gevangen. Een topnacht was die van 12 op 13 oktober, toen er in totaal 101 in de netten
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hingen. Eén van deze vogels droeg een Franse ring: de eerste buitenlandse
Veldleeuwerik tijdens ruim tien jaar nachtvangen. Tot 2 november werden er 154
geringd. Opvallend was dat ruim driekwart van de (slechts 32) Spreeuwen in de nacht
gevangen werd: ze worden vaker ’s nachts geringd, maar de verhouding dagnachtvangsten was dit jaar opvallend.
In totaal werd tussen 20 mei en 29 oktober 20 keer ’s nachts geringd. Porseleinhoen
ontbrak in 2010 nog op de soortenlijst, maar was dit jaar met vangsten op 2 en 26
augustus (beide adult) weer van de partij. De vogel op de 26e hing pas in het eerste licht
in de netten. Bij het loslaten rende de vogel weg (afbeelding 23). Een topnacht
Waterrallen ontbrak dit jaar. Het jaartotaal lag dan ook op een matige 47 exemplaren.
Wel was er een terugmelding: een op 26 september geringde vogel werd op 3 november
dood gevonden te Limpsfield, Surrey, Groot-Brittannië. Tijdens het ‘rallen’ werden in
oktober tevens vier Waterhoenen geringd.
In Meijendel worden regelmatig uilen gevangen, maar de enige soort die tijdens vrijwel
iedere nachtvangst gehoord wordt, weet de netten normaal gesproken uitstekend te
vermijden. Daar kwam op 18 augustus verandering in, toen voor het eerst dit millennium
een Bosuil werd geringd. De eerste Kerkuil in twee jaar, in de nacht van 22 op 23
oktober, bleek al geringd. De vogel was in juni als nestjong van aluminium voorzien in
Valkenburg, ZH. Voor het tweede jaar op rij werd niet één Ransuil gevangen.

Afbeelding 23. Porseleinhoen, adult na het loslaten, Meijendel, Wassenaar, 26 augustus 2011.

Vangsten buiten Meijendel
Hoewel het niet om grote aantallen gaat, worden buiten Meijendel op naam van de
stichting ook vogels geringd. Allereerst werden in het kader van RAS-project in de door
Staatsbosbeheer beheerde Duivenvoordse Polder Bokjes gevangen. Het project is nog
geen enkel seizoen gedraaid op een manier zoals wij dat bij aanvang voor ogen hadden:
door twee sneeuwwinters op rij (2009/2010 en 2010/2011) was de soort niet de gehele
winter in het terrein aanwezig. In het najaar van 2011 zijn door een aannemer per abuis
door de twee beste percelen diepe, afwaterende greppels gegraven. Het effect van deze
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maatregel op de natuurwaarden op deze holle percelen, die door kwel en regenwater
gevoed worden, is negatief. Daarnaast is het terrein veel minder geschikt voor Bokjes.
Een van de twee percelen is verdroogd en vervolgens verruigd. Daardoor is het
ongeschikt geraakt voor Bokjes. Het andere perceel is alleen na perioden met veel regen
nog geschikt. Kwelwater loopt in drogere perioden helaas via de greppels weg richting de
sloten. In de droge oktobermaand werd dan ook maar één exemplaar geringd en in
november werden geen pogingen verricht. Na hevige regen aan het einde van het jaar
werden tijdens twee pogingen in totaal toch nog acht exemplaren geringd.
Een goed gesprek met de beheerder (Peter van Osch) zorgde voor een oplossing waar
iedereen zich in kan vinden. De greppeluiteinden naar de perceelscheidingen zijn
opgehoogd, waardoor aanwezig kwel- en regenwater beter wordt vastgehouden. Wij zijn
SBB erkentelijk voor het snel uitvoeren van de in het overleg gemaakte afspraak.

Afbeelding 24-25. Het perspectief is niet hetzelfde, maar het is wel degelijk hetzelfde perceel in de
Duivenvoordse Polder. De linkerfoto is genomen op 30 oktober 2010. Op 30 oktober 2011, exact een jaar later,
is het perceel volledig verdroogd en verruigd. Bokjes worden hier niet meer waargenomen.

Afbeelding 26. Bokje, Duivenvoordse Polder, 31 december 2011.
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Verder ringde Maarten enkele kuikens van dakbroedende meeuwen: met name in Leiden,
maar dit jaar werd ook een nest in Den Haag geringd, op de Haagse Hogeschool
(waarvoor dank). We werden getipt door een studente. Maarten en de toegesnelde
Vincent oogstten veel bekijks en het leverde een stukje in het interne medium op. In
Westeinde, Leidschendam tot slot ringden Maarten en Vincent weidevogelpullen op een
perceel van Staatsbosbeheer. Zie tabel 6 voor het totaal aantal onder de vlag van het
VRS geringde vogels buiten Meijendel.

Afbeelding 27. Gruttopul, 22 mei 2011, Grote Westeindsche Polder, Leidschendam, Zuid-Holland.
Tabel 6. Vogels geringd buiten Meijendel
Soort
Aantal
Scholekster
11
Kievit
9
Grutto
4
Tureluur
3
Bokje
9
Kleine Mantelmeeuw 2
Zilvermeeuw
12
Visdief
1
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Hoofdstuk 4 Waarnemingen op en rondom de ringbaan
Hieronder volgt een overzicht van losse waarnemingen van landelijk dan wel regionaal
schaarse (of anderzijds interessante) soorten op en in de directe omgeving van de
ringbaan.

Afbeelding 28. Buidelmees, juveniel, Meijendel, Wassenaar, 26 augustus 2011.
De vogel, onderdeel van een groepje van vier, zat net achter een van de netten, maar kon niet worden gevangen.

Krooneend
Deze soort wordt regelmatig tijdens ringdagen waargenomen, met een maximum van elf
exemplaren tegelijk.
Jan van Gent
Spectaculair was de eerstejaars Gent die op 24 september met stralend weer over de
ringbaan vloog – ze worden niet vaak over het duin gezien.
Roerdomp
In mei, juni en juli werden vrijwel tijdens iedere ringdag Roerdompen gezien. Er
broedden dit jaar drie paar in het gebied.
Purperreiger
Juvenielen vlogen naar zuidwest op 27 juli en naar noordoost op 13 augustus.
Kleine Zilverreiger
Overvliegend op 5 juni (noordoost) en 13 augustus (zuidwest).
Grote Zilverreiger
Twee naar zuidwest op zowel 16 september als 1 oktober, drie naar noord op 14 oktober
en één richting noordoost op 12 november.
Zwarte Ooievaar
Twee adulte vogels naar zuid op 27 juli en een juveniel naar noordoost op 2 augustus.

Wespendief
In het late voorjaar tot in juli werden op vrijwel iedere ringdag adulte vogels gezien. In
augustus en begin september was ook een juveniel aanwezig. Begin september werden
tevens twee doortrekkers opgemerkt.
Ruigpootbuizerd
Tijdens dit invasiejaar werden er ook eentje gezien vanaf de ringbaan, op 22 oktober. In
de Helmduinen, 1 km ten westen van de ringbaan, zaten van de tweede helft van
oktober tot ver in november maximaal drie exemplaren ter plaatse; in december zat er
nog een.
Visarend
Op 13 augustus vloog een adult naar zuid en later op de dag vloog wellicht dezelfde naar
noordoost. Tussen 10 september en 1 oktober zat een exemplaar ter plaatse.
Smelleken
Overvliegend naar zuid op 14 oktober en eentje op een haar na in de netten tijdens een
schemervangst op 22 oktober.
Slechtvalk
Overvliegend op 15 februari, 5 augustus en 16 september.
Kraanvogel
17 over de ringbaan richting zuidwest in een groep Grauwe Ganzen op 12 november.
Witgat
67 overtrekkend naar noordoost op 27 juli, een topaantal in deze regio. Twee vrij late
vogels werden op 12 november gezien (elders in het gebied bevonden zich overigens
enkele overwinteraars).
Draaihals
Op 2 september werd tweemaal een vogel op twee verschillende plekken op de ringbaan
waargenomen. Daarnaast werd er deze dag ook een exemplaar geringd. Het was
onduidelijk om hoeveel vogels het in totaal ging.
Nachtzwaluw
Op 1 september was er een zeer verrassende waarneming van een Nachtzwaluw die om
9.15 in noordelijke richting over de ringbaan vloog. Wellicht was de vogel elders
opgestoten.
Grote Gele Kwikstaart
Er was een zomerwaarneming van een overvliegende vogel op 5 juli.
Bonte Tapuit
Ongeveer 1 km ten westen van de ringbaan werd op 31 oktober door vier mensen,
waaronder twee medewerkers van het ringstation, een onvolwassen Bonte Tapuit gezien.
De vogel werd ontdekt door Dunea-medewerker Noël Aarts.
Buidelmees
De eerste vloog richting oost op 20 juli. Vlak naast de ringbaan, op een moment dat er
niet gevangen werd, vond een van de medewerkers op 28 september een groepje van
liefst zeven. Op 14 oktober ten slotte, zat een groepje van vier vogels net achter de
netten. Ondanks deze waarnemingen lukte het maar niet om er eentje te vangen.
Klapekster
Ter plaatse op 16 januari en op 2 en 5 november. In december werd er regelmatig een
rondom de ringbaan waargenomen (er werd in deze maand overigens niet geringd). Deze
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vogel was in ieder geval ongeringd en het betrof dus een ander exemplaar dan de
gevangen vogel in oktober.
Wielewaal
Een vrouwtype naar zuid op 2 augustus.
Cetti’s Zanger
Tussen 25 april en 27 juni zat er een zingende vogel op ca. 1,5 km van de ringbaan.
Grote Karekiet
Grote Karekiet is erg schaars in het duin, maar tussen 5 mei en 15 juni bevond zich een
zingende vogel op 450 meter van de ringbaan.
Bruine Boszanger
Een Bruine Boszanger was op 8 november aanwezig langs de Meijendelseweg, 750
meter van de ringbaan.
IJsgors
Eén exemplaar vloog naar noordoost op 9 januari.

Afbeelding 29. Bonte Tapuit, eerstejaars, Meijendel, Wassenaar, 31 oktober 2011.
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3 terugmeldingen ontvangen in 2011
In dit hoofdstuk staan alle terugmeldingen die gedurende 2011 werden ontvangen (dus
tot en met 31 december 2011). Het hoofdstuk is opgebouwd uit drie delen: eigen
terugvangsten, elders geringde vogels die in Meijendel terug zijn gevangen en in
Meijendel geringde vogels die elders zijn teruggemeld.
3.1 eigen terugvangsten
In deze paragraaf staan alleen de terugvangsten in 2010 en 2011 van door onszelf in
eerdere jaren geringde vogels. Ergo: eigen terugvangsten van door ons in 2011 geringde
vogels worden niet vermeld. De Gaaien werden ook al vermeld in het jaarverslag over
2010. Meest interessante terugvangst betreft een Kleine Karekiet die in 2006 als juveniel
werd geringd en hier in 2010 werd gecontroleerd als adult.
Boomkruiper
Y.87256

Boomkruiper - VGR
Contr. - VGR

Y.87274

12-8-2010
14-10-2011

Boomkruiper - 1kj

20-8-2010

Contr. - VGR

5-11-2011

Braamsluiper - na 1kj

30-4-2009

Contr. - na 1kj

13-5-2011

Fitis – 1kj

21-7-2010

Cont. - na 1kj
Cont. - na 1kj

13-5-2011
12-6-2011

Fitis – na 1kj

21-4-2010

Contr. – na 1kj
Contr. – na 1kj

19-4-2011
29-4-2011

Contr. – na 1kj

21-5-2011

Gaai - 1kj

24-6-2005

Braamsluiper
AS.02344

Fitis
Y..87232

Y.87303

Gaai
1122285

1532210

Contr. – na1kj

25-12-2010

Gaai - na1kj

28-12-2008

Contr. na 1kj

29-12-2010

Grasmus
AS.02427

Grasmus - 1kj

4-7-2009

Contr. - na 1kj

21-5-2011

Contr. - na 1kj

11-7-2011

Contr. - na 1kj

1-8-2011

Contr. - na 1kj

25-8-2011
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Grasmus
AS.02852

AT.40127

AT.40227

AT.40615

Grasmus - 1kj

30-8-2009

Contr. - na 1kj

19-4-2011

Contr. - M na 1kj

21-8-2011

Grasmus - M na1kj

18-7-2010

Contr. - na 1kj
Contr. - M na 1kj

19-4-2011
12-6-2011

Contr. - na 1kj

11-7-2011

Grasmus - V na1kj

27-7-2010

Contr. - V na 1kj

21-5-2011

Contr. - V na 1kj

12-6-2011

Grasmus - 1kj

20-8-2010

Contr. - V na 1kj

2-6-2011

Heggemus – vgr

25-10-2008

Heggemus
AS.01187

Contr. – vgr

7-11-2010

Kl.Karekiet – 1kj

16-8-2009

Contr. – na 1kj
Contr. – na 1kj

2-6-2011
12-6-2011

Contr. – na 1kj

16-7-2011

Kl.Karekiet – na1kj

21-7-2010

Kl. Karekiet
AS.02681

AS.03994

Contr. – na 1kj
AT.40023

Kl.Karekiet – na1kj
Contr. – na 1kj

AT.40037

AT.40057

AT.40073

Kl.Karekiet – na1kj

2-7-2011
1-6-2010
22-6-2011
1-6-2010

Contr. – na 1kj

11-7-2011

Kl.Karekiet – na1

26-6-2006

Contr. – na 1kj

23-7-2010

Contr. – na 1kj

7-8-2010

Kl.Karekiet – na1kj

26-6-2010

Contr. – na 1kj

22-6-2011
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Kl. Karekiet
AT.40122

AT.40174

AT.40131

AT.40319

AT.40533

Kl.Karekiet – na 1kj

18-7-2010

Contr. – na 1kj

12-6-2011

Contr. – na 1kj

2-7-2011

Kl. Karekiet – na 1kj

25-7-2010

Contr. – na 1kj
Contr. – na 1kj

22-6-2011
2-7-2011

Kl. Karekiet – na 1kj

18-7-2010

Contr. – na 1kj

16-7-2011

Kl. Karekiet – 1kj

6-8-2010

Contr. – na 1kj

1-8-2011

Kl. Karekiet – na 1kj

28-8-2010

Contr. – na 1kj

16-7-2011

Koolmees – 1kj

12-6-2009

Contr. - M na 1kj

2-11-2010

Koolmees – 1kj

14-9-2009

Contr. - M na 1kj

2-11-2010

Koolmees - M vgr

14-10-2009

Contr. - M vgr

16-11-2010

Koolmees - V 1kj

21-10-2009

Contr. - V na 1kj
Contr. - V na 1kj

21-5-2011
16-7-2011

Contr. - V na 1kj

29-7-2011

Contr. - V na 1kj

1-9-2011

Contr. - V na 1kj

5-11-2011

Koolmees – M na 1kj

21-4-2010

Contr. - M na 1kj

29-4-2011

Koolmees - 1kj

25-7-2010

Contr. - M na 1kj

13-5-2011

Contr. - M na 1kj

21-10-2011

Koolmees
V.421039

V.421334

V.422368

V.422429

V.423002

V.423098
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Merel
L.291262

L.291260

L.291450

L.291264

Merel - M 1kj

14-8-2010

Contr. - M na 1kj

29-4-2011

Merel - V 1kj

24-12-2009

Contr. - V 2kj

9-8-2010

Merel - M 1kj

24-10-2009

Contr. - M na 1kj

29-10-2010

Merel - V 1kj

15-8-2010

Contr. - V na 1kj

16-7-2011

Nachtegaal – na 1kj

20-5-2007

Contr. - na 1kj

21-5-2007

Nachtegaal – na 1kj

23-5-2009

Contr. - na 1kj

21-5-2011

Nachtegaal – 1kj

22-7-2010

Contr. - na 1kj
Contr. - na 1kj

29-4-2011
2-6-2011

Pimpelmees – 1kj

21-6-2009

Contr. - na 2kj

16-1-2011

Pimpelmees – 1kj

30-8-2009

Nachtegaal
V.338166

V.421013

V.422944

Pimpelmees
AS.02389

AS.02868

Contr.– na 1kj
Contr.– 1kj
AS.02915

AS.03791

AS.03897

Pimpelmees – 1kj

2-11-2011
21-11-2010
8-9-2009

Contr. - na 1kj

30-11-2010

Pimpelmees – 1kj

21-10-2009

Contr. - na 1kj

21-11-2010

Pimpelmees – 1kj
Contr. - na 1kj

6-11-2009
10-10-2010
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Staartmees
Y.39504

Y.39681

Y.39682

Staartmees - vgr
Contr. - na 1kj

29-4-2011

Contr. - na 1kj

13-5-2011

Staartmees – 1kj

21-6-2009

Contr. - vgr

31-10-2010

Contr. - vgr

16-11-2010

Staartmees – 1kj
Contr. - vgr

Y.39688

29-10-2008

Staartmees – 1kj

21-6-2009
16-11-2010
21-6-2009

Contr. - vgr

16-11-2010

Contr. - vgr

21-1-2011

Tjiftjaf - vgr

9-8-2010

Tjiftjaf
Y.87248

Y.87271

Tuinfluiter
V.423054

Contr. - na 1kj

19-4-2011

Tjiftjaf - 1kj

20-8-2010

Contr. - na 1kj

22-6-2011

Tuinfluiter – na1kj

30-6-2010

Contr. - na 1kj

12-6-2011

Winterkoning
Y..87038

Y..87344

Winterkoning – 1kj

14-10-2009

Contr. – vgr

9-11-2010

Winterkoning - 1kj

18-7-2010

Contr. - na 1kj

22-6-2011

Zwartkop - 1kj

2-7-2008

Zwartkop
V.339418

Zwartkop - M na 1kj

15-7-2011
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3.2 elders geringd, in Meijendel teruggevangen
Na drie jaar wachten besloten we navraag te doen bij de Russische ringcentrale naar een
adulte man Vink met Russische ring, in oktober 2008. Dat leverde per kerende post een
terugmelding op: de vogel bleek een jaar eerder als adult man geringd in Kaliningrad.
Omdat deze terugmelding via het informele circuit werd verkregen, is deze niet in de lijst
opgenomen. Van veel buitenlandse ringen van 2011 is nog geen bericht ontvangen.
De Tjiftjaf van de Stolwijkse Boezem werd terugvangen tijdens een certificeringsdag. De
vogel was geringd door Cor Oskam en Morrison Pot. En wie waren aanwezig tijdens de
terugvangst? Juist, Cor (certificering) en Morrison (medewerker op beide plekken). Let
wel: het is pas onze eerste terugvangst uit de Stolwijkse Boezem.
Baardmannetje
AS.63859
Baardman V vgr
Contr. V vgr

Oostvaardersdijk, Almere
Meijendel, Wassenaar

19-9-2009
21-1-2011

Baardman - M vgr
Contr. M vgr

Oostvaardersdijk,Almere
Meijendel, Wassenaar

19-9-2009
21-1-2011

Kerkuil – pull
Kerkuil - 1kj

Valkenburg (ZH)
Meijendel, Wassenaar

11-6-2011
2-10-2011

Kl. Karekiet – na 1kj
Contr. – na 1kj

AW-Duinen
Meijendel, Wassenaar
Meijendel, Wassenaar
Meijendel, Wassenaar

2-8-2008
21-5-2011
2-7-2011
11-7-2011

AP.64832

Kl. Karekiet – 1kj
Contr. – na 1kj

Tiekerk, Eestrum (Fr)
Meijendel, Wassenaar

19-9-2009
13-8-2011

AT.15278

Kl. Karekiet – 1kj
Contr. – na 1kj

AW-Duinen
Meijendel, Wassenaar

23-9-2011
25-9-2011

AT.80359

Kl. Karekiet – 1kj
Contr. – na 1kj

Oostvaardersdijk
Meijendel, Wassenaar

16-8-2011
23-8-2011

AS.63864

Kerkuil
5457258

Kl. Karekiet
AL.96355

Merel
Brux.22Z.03307 Merel - M na 2kj
Contr. - M na 1kj
Roodborst
AT.13024

Roodborst - 1kj
Contr. na 1kj

Chertal of De Haan (BE)
Meijendel, Wassenaar

7-1-2010
28-11-2010

AW-Duinen
Meijendel, Wassenaar

7-11-2010
22-10-2011
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Tuinfluiter
V.292633

Tuinfluiter - na 1kj
Contr. na 1kj
Contr. na 1kj

Vrouwenpolder, Veere
Meijendel, Wassenaar
Meijendel, Wassenaar

25-5-2007
13-5-2011
21-5-2011

Tjiftjaf - 1kj
Contr. - VGR

Stolwijkse Boezem
Meijendel, Wassenaar

24-7-2011
24-9-2011

Witgatje - 1kj
Contr. – 1kj

Castricum
Meijendel, Wassenaar

12-7-2011
16-7-2011

Zwartkop - M 1kj
Contr. - M na 1kj

Castricum
Meijendel, Wassenaar

1-9-2010
29-4-2011

V.554349

Zwartkop - 1e kj
Contr. - 1e kj

Den Oever
Meijendel, Wassenaar

2-7-2011
26-8-2011

V.561630

Zwartkop - M 1e kj
Contr. - M VGR

Bloemendaal (Van
Lennep)
Meijendel, Wassenaar

23-9-2011
24-9-2011

Tjiftjaf
Y.67556

Witgat
H 362202

Zwartkop
AS.95570
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3.3 in Meijendel geringd, elders teruggevangen of afgelezen
De terugmelding van de Kokmeeuw is een leuke: in 2009 was dit de eerste Kokmeeuw
die dit millennium in Meijendel werd geringd. Op 14 april 2010 werd de vogel afgelezen
op de Starrevaart, Leidschendam. In 2011 werd de vogel op 1 juli afgelezen in de kolonie
in Zoetermeer.
De terugmelding van de Zwarte Kraai is een beetje een cynische: na tien jaar met
verwoede pogingen werden in 2010 eindelijk drie kraaien gevangen. Eén van deze vogels
werd vervolgens binnen een half jaar geschoten.
Andere boeiende terugmeldingen zijn een Kleine Karekiet in Denemarken en een
Waterral in Engeland.
Kleine Karekiet
AP.02908
Kleine Karekiet - 1kj
Rietzanger, dood (niet-ringer)

Meijendel, Wassenaar
La Neuville, Nord-Pas-de-Calais
(FR)

8-9-2008
9-9-2008

AT.40262

Kl. Karekiet – na 1kj
Contr. – na 1kj

Meijendel, Wassenaar
Zandvoort, Bentveld

31-7-2010
28-5-2011

AT.40379

Kl. Karekiet – 1kj
Contr. – 1kj

Meijendel, Wassenaar
’t Zwin (BE)

11-8-2010
31-8-2010

AT.40380

Kl. Karekiet – 1kj
dood, Tjiftjaf

Meijendel, Wassenaar
Alkmaar

11-8-2010
22-5-2011

AT.40389

Kl. Karekiet – 1kj
Contr. – 1kj

Meijendel, Wassenaar
Mont Sint Guibert (BE)

12-8-2010
19-8-2010

AT.40708

Kl. Karekiet – 1kj
Contr. – na 2kj

Meijendel, Wassenaar
Brabrand Sø, Århus (DE)

31-8-2010
10-7-2011

AV.38247

Kl. Karekiet – 1kj
Contr. – 1kj

Meijendel, Wassenaar
Zwanenwater

21-8-2011
22-8-2011

Kokmeeuw - na 2kj
Afgelezen – na 1kj

Meijendel, Wassenaar
Zoetermeer, Benthuizerplas

Merel - V na 1kj
† V Merel

Meijendel, Wassenaar
Whitchurch, Worcestershire (GB)

Kokmeeuw
3332217

Merel
L.236911

9-1-2009
1-7-2011

25-10-2007
31-12-2009
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Nachtegaal

V.421138

V.486115

Pimpelmees
AT.41353

Rietzanger
AS.02679

AT.40215

Nachtegaal - 1kj
Contr. - 1kj

Meijendel, Wassenaar
Bentveld, Zandvoort

27-7-2011
1-8-2011

Nachtegaal 1kj
dood gevonden, soort
onbekend

Meijendel, Wassenaar

22-7-2009

Osmery, Centre (FR)

22-5-2010

Nachtegaal - 1kj
Contr. - 1kj

Meijendel, Wassenaar
Koksijde (BE)

21-7-2011
9-8-2011

Pimpelmees – 1kj
†

Meijendel, Wassenaar
Stoeplaan, Wassenaar

17-10-2010
16-4-2011

Rietzanger - 1kj
Contr. - na 1kj

Meijendel, Wassenaar
Veurne (BE)

16-8-2009
6-8-2011

Rietzanger - 1kj
Contr. -1kj

Meijendel, Wassenaar
Le Moulin du Chemin, Scillé,
Poitou-Charentes (FR)

27-7-2010
6-8-2011

Sperwer - M na 2kj
† roofvogel

Meijendel, Wassenaar
Duinrell, Wassenaar

4-1-2006
31-12-2008

Tjiftjaf
dood gevonden, soort
onbekend

Meijendel, Wassenaar

12-10-2010

Le Moulin du Chemin, Scillé,
Poitou-Charentes (FR)

6-11-2010

Tuinfluiter – 1kj
Contr. >2kj

Meijendel, Wassenaar
Hviding Kirkevej, Ribe (DK)

15-8-2009
7-5-2011

Waterral - 1kj
† korter dan een week
dood (kat)

Meijendel, Wassenaar

29-9-2011

Sperwer

Tjiftjaf

Tuinfluiter
V.421233

Waterral
1532392

Itchingwood Common, Limpsfield,

3-11-2011

Surrey (GB)
Zwarte Kraai
5137229

Zwarte Kraai - 1kj
† geschoten

Meijendel, Wassenaar
Koekamp, Den Haag

21-7-2010
31-12-2010
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Zwartkop
V.339713

Zwartkop - V 1kj
Contr. - V 1kj

Meijendel, Wassenaar
Castricum

22-8-2008
30-9-2011

V.423554

Zwartkop - V na 1kj
Contr. - V 1kj

Meijendel, Wassenaar
St. Laurens, Belgie

8-10-2010
10-10-2010

V.421681

Zwartkop - V 1kj
Contr. - V n1

Meijendel, Wassenaar
Castricum

9-9-2009
11-4-2011

V.423148

Zwartkop - M 1kj
† tegen ruit gevlogen

Meijendel, Wassenaar
Wassenaar

14-8-2010
6-6-2011

V.423554

Zwartkop - V na1kj
Contr. - V 1kj

Meijendel, Wassenaar
St. Laurens, Belgie

8-10-2010
10-10-2010

V.486248

Zwartkop - M 1kj
Contr. - M 1kj

Meijendel, Wassenaar
Ingooigem (BE)

20-8-2011
29-8-2011

V.486568

Zwartkop - M 1kj
Contr. - M 1kj

Meijendel, Wassenaar
Oorderen (BE)

2-9-2011
15-9-2011
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4 totaallijst 2011
In de onderstaande tabel is het aantal nieuw geringde vogels (dus exclusief
terugvangsten) van 2011 per soort weergegeven in de rechterkolom. Tevens is het totaal
aantal geringde vogels per soort in de periode 2000-2010 alsmede het gemiddelde aantal
vangsten per jaar per soort weergegeven. Daaruit kan per soort afgeleid worden of 2011
een gemiddeld, bovengemiddeld of ondergemiddeld jaar was. Soorten waar er
vanaf 2000 minder dan zes van zijn gevangen, zijn in de berekeningen niet meegenomen
(evenals ongedetermineerde barmsijzen). Vogels geringd buiten Meijendel zijn niet in de
tabel opgenomen.
Tabel 7. Vangsten in Meijendel in 2011 in relatie tot de periode 2000-2010
soort
baardmannetje
barmsijs spec
bladkoning*
boerenzwaluw
bokje
bonte strandloper
bonte vliegenvanger
boomklever
boomkruiper
boomleeuwerik
boompieper
boomvalk
bosrietzanger
bosuil
braamsluiper
bruine boszanger
buidelmees
buizerd
Cetti's zanger
draaihals
ekster
fazant
fitis
gekr. roodstaart
geelgors
gele kwikstaart
gierzwaluw
glanskop
goudhaan
goudvink
grasmus
graspieper
groene specht
groenling
groenpootruiter
grote barmsijs
grote bonte specht
grote gele kwikst
grote karekiet
grote lijster
heggenmus
houtduif
houtsnip

0010
36
71
15
15
3
1
37
2
99
56
44
1
216
0
365
1
2
5
5
10
7
2
1011
95
1
1
4
21
1785
77
817
2370
3
55
2
1815
31
179
4
3
621
3
2

gem

‘11

soort

3
6
1
1
0
0
3
0
9
5
4
0
20
0
33
0
0
0
0
1
1
0
92
9
0
0
0
2
162
7
74
215
0
5
0
165
3
16
0
0
56
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0
23
39
2
0
27
1
27
0
0
0
1
2
0
0
61
14
0
0
30
4
38
4
53
176
1
1
2
0
1
11
0
0
64
0
1

huismus
huiszwaluw
ijsgors
ijsvogel
kauw
keep
kerkuil
kievit
klapekster
kleine barmsijs
kl. bonte specht
kleine karekiet
kl. vliegenvanger
kneu
koekoek
kokmeeuw
koolmees
koperwiek
kramsvogel
kuifmees
kwartel
kwartelkoning
matkop
meerkoet
merel
nachtegaal
noordse goudvink
noordse nachtegaal
oeverloper
oeverpieper
ortolaan
paapje
Pallas' boszanger
pestvogel
pimpelmees
porseleinhoen
putter
ransuil
rietgors
rietzanger
ringmus
roerdomp
roodborst

0010
1
9
1
19
2
32
5
1
3
143
7
4259
1
3
0
2
2270
678
257
1
0
1
3
2
1831
1565
4
1
3
13
1
6
1
2
2377
22
1
21
138
176
5
1
3319

gem

‘11

soort

00-10

gem

‘11

0
1
0
2
0
3
0
0
0
13
1
387
0
0
0
0
206
62
23
0
0
0
0
0
166
142
0
0
0
1
0
1
0
0
216
2
0
2
13
16
0
0
302

0
0
0
1
0
1
1
0
1
5
0
642
0
0
1
0
144
50
12
1
6
0
0
0
156
112
0
0
2
1
0
2
0
0
144
2
0
0
8
40
0
0
325

roodborsttapuit
rouwkwikstaart
Scandin. tjiftjaf
sijs
snor
sperwer
sperwergrasmus
spotvogel
spreeuw
sprinkhaanzanger
staartmees
stormmeeuw
tapuit
tjiftjaf
torenvalk
tureluur
tuinfluiter
veldleeuwerik
veldrietzanger
velduil
vink
gaai
vuurgoudhaan
waterhoen
waterpieper
waterral
waterrietzanger
watersnip
winterkoning
witgatje
(witgest.) blauwborst
withalsvliegenvanger
witte kwikstaart
woudaap
wulp
zanglijster
zilvermeeuw
zwarte kraai
zwarte mees
zwarte roodstaart
zwartkop
totaal

5
3
7
23
2
33
12
3
321
560
348
43
5
1987
9
1
1004
1817
1
1
467
38
745
23
2
539
4
20
547
18
25
1
11
1
5
778
1
3
354
1
7604
44453

0
0
1
2
0
3
1
0
32
51
32
4
0
181
1
0
91
165
0
0
42
3
68
2
0
49
0
2
50
2
2
0
1
0
0
71
0
0
32
0
691
4041

1
0
1
0
2
4
1
4
32
95
18
1
0
224
0
1
131
154
0
0
19
2
29
4
3
47
0
0
31
19
1
0
1
0
0
63
0
0
0
0
1434
4562
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Fotoverantwoording
Kasper Hendriks: blz. 17 (Spotvogels)
Morrison Pot: blz. 19 (Paapje)
Vincent van der Spek: voorzijde (Kwartel), blz. 5 (Klapekster), 6 (Bosuil), 11 (Koekoek),
12 (Nachtegaal), 13 (Gierzwaluw), 14 (Kuifmees; Tureluur), 15 (Kleine Karekiet), 20
(Waterpieper; Oeverpieper; Boomleeuwerik), 21 (Porseleinhoen), 22 (Duivenvoordse
Polder, Bokje), 23 (Grutto), 24 (Buidelmees), 26 (Bonte Tapuit), 38 (Groenpootruiter)
Maarten Verrips: blz. 9 (Kwartel)
Rinse van der Vliet: 11 (Kwartel), 16 (Kleine Karekiet; Snor), 17 (Cetti’s Zanger)

38

