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Inleiding
Dit artikel geeft de resultaten weer van de ringactiviteiten die in het jaar 2000 zijn
ontplooid door Vogelringstation Meijendel in Wassenaar Deze activiteiten zijn het
resultaat van een initiatief van het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH) om de
ringactiviteiten die op verschillende plaatsen binnen haar werkgebied werden
uitgevoerd, te coördineren. Eind 1999 werden de eerste oriënterende gesprekken
gevoerd tussen DZH, vertegenwoordigers van de ringgroepen De Beer, Meijendel
en Solleveld en enkele ringvergunninghouders die niet aan één van de genoemde
ringgroepen verbonden waren. Deze gesprekken leidden in maart 2000 tot oprichting van een voorlopige ringgroep Sparregat. De ringgroep stelde zich ten doel het
ringwerk op de vinkenbaan van Vogelringstation Meijendel nieuw leven in te
blazen met als einddoel een volledige concentratie van het ringwerk van de drie
ringgroepen die binnen het werkgebied van DZH opereerden. Als eerste aanzet
hiertoe zou getracht worden gedurende de periode april tot augustus mee te
werken aan het landelijke CES-project en gaandeweg te werken aan het verder
operationeel maken van installaties voor het vangen van trekvogels gedurende de
najaarstrek ("vinkenbaan").
De ringbaan Meijendel werd tussen 1955 en 1962 door het Vogeltrekstation
beheerd. Toen dit in 1962 verhuisde naar Arnhem is het beheer aan een aantal
ringers overgedragen. Zij hebben de baan in wisselende samenstelling tot 1994
bemand. In 1994 werd de vinkershut door brand verwoest en ontstonden personele
problemen die resulteerden in een zeer beperkte vangactiviteit tussen 1994 en 1999
(ondanks herbouw van de hut).
In de loop van het verslagjaar gaf een aantal medewerkers te kennen niet langer
actief te kunnen of willen zijn in de ringgroep. Dit leidde ertoe dat de bezetting
van de ringgroep uiteindelijk als volgt werd:
Ringvergunninghouders:
H.FM. de Beer, W. Bleumink, mw. R Leget, A. de Looff, M. Verrips, H. Westdorp en
mw. H. de Wijs. Deze hebben een ontheffing op de verbodsbepalingen in de
Vogelwet 1936 om ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek vogels te vangen
en te ringen.
Medewerkers:
mw. C. Boelen en G.R Wilmink.
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Tijdens een bijeenkomst op 11 december 2000 werd uit bovenstaande personen een
nieuw dagelijks bestuur voor de Stichting Vogelringstation Meijendel gekozen,
bestaande uit W. Bleumink (voorzitter), M. Verrips (secretaris) en G.R Wilmink
(penningmeester).

—

Terreinbeschrijving

De vangactiviteiten vinden plaats in het duingebied Meijendel ten noorden van
Den Haag op de exacte plaats waar van 1955 - 1962 het Vogeltrekstation Arnhem
haar ringactiviteiten ontplooide. Het terrein is in beheer van DZH en dient als
waterwingebied voor een groot deel van de randstad. De vinkershut, die de basis is
voor het vangwerk, is gebouwd in het betrekkelijk kale duinterrein tussen twee
infiltratieplassen, bekend als het Sparregat. Rond de hut liggen enkele duindoornstruwelen waartussen de mistnetten staan opgesteld. Daarnaast staan nog drie
mistnetten in de rietkraag langs een van de infiltratieplassen vlak achter de hut.
Buiten de riet- en struikbegroeiing bestaat het terrein uit (deels verruigd) open
terrein, waar de slagnetten weer moeten worden geïnstalleerd.
Aan de westzijde van dit terrein loopt het zeer druk gebruikte fiets- en wandelpad
tussen Scheveningen en de Wassenaarse Slag. Zuidelijk en oostelijk wordt het
terrein begrensd door openbare wandelroutes. Deze leggen enige beperkingen op
aan onze bewegingsvrijheid, aangezien we graag willen voorkomen dat ons werk
de aandacht van kwaadwillende voorbijgangers trekt.

—

CES-project

In de loop van maart 2000 werden de eerste stappen gezet om het ringstation in
Meijendel weer klaar te maken voor het CES-project. CES staat voor Constant Effort
Sites. Het houdt in dat tussen half april en half augustus gedurende elke decade
tenminste éénmaal met een vaste mistnetopstelling wordt gevangen van een half
uur voor zonsopgang tot zes uur daarna. De opstelling had een lengte van 90 meter
mistnet. Tijdens het CES-werk worden geen pogingen gedaan om vogels te lokken
of de vangst ervan op enige wijze actief te beïnvloeden. Van alle gevangen vogels
worden zo mogelijk geslacht en leeftijd bepaald en vleugellengte, P8 (=lengte 8e
handpen) en gewicht genoteerd. Alle terugvangsten worden geregistreerd waarbij
steeds weer voornoemde biometrische gegevens worden genoteerd. Op deze
manier kan inzicht worden gekregen in plaatstrouw, leeftijdsopbouw van de broedpopulaties en broedsucces. Door dit werk een aantal jaren achtereen op dezelfde
wijze op dezelfde plaats uit te voeren kunnen ook gegevens worden verzameld
over eventuele veranderingen in populatieomvang.
De eerste CES-vangdag was 16 april, de laatste was 5 augustus. Hoewel het weer in
de loop van de CES-periode regelmatig slecht was, viel slechts één vangperiode
(gedeeltelijk) uit. Op 5 juli moest de vangst wegens aanhoudende zware regen na
enkele uren worden gestaakt. Deze ochtend kan niet als volwaardige CES-ochtend
worden meegerekend. De mistnetten werden opgesteld op dezelfde plaatsen als
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waar ze stonden tijdens het CES-vangseizoen in 1995, toen door VRS Meijendel ook
aan het CES-project werd deelgenomen.
Over de resultaten kan nog niet veel worden gezegd omdat pas één seizoen
gevangen is. Toch lijkt het er op dat het seizoen 2000 voor de plaatselijke broedvogels niet gunstig is verlopen. Het aantal eerstejaars vogels was aanmerkelijk lager
dan op grond van de aantallen geringde volwassen vogels verwacht mocht worden.
Dit was met name het geval bij Fitis, Nachtegaal en Grasmus.

—

Overige vangactiviteiten

Op 30 juli werd een eerste proef genomen met het actief lokken van doortrekkers.
Vanaf twee uur voor zonsopkomst werd het geluid van de Nachtegaal afgespeeld.
Dit leidde tot een duidelijke opleving van het aantal gevangen Nachtegalen met als
hoogtepunt 25 exemplaren op diezelfde dag. Daarna liepen de aantallen snel
terug, wat erop wijst dat we net iets te laat waren begonnen. In dezelfde periode
hadden we enig succes met de vangst van Boompiepers met gebruik van geluid.
Mogelijk dat in de toekomst betere resultaten kunnen worden geboekt als we
erachter komen wat voor dit werk de beste mistnetopstelling is.
In augustus gaf de heer Harrie van Vugt uit Breda ons een slagnet in bruikleen
zodat we tijdens de najaarsperiode konden experimenteren met de vangst van
piepers en leeuweriken. Hiervoor moesten ook een aantal aanpassingen aan de
hut worden verricht en een goede geluidsinstallatie worden aangebracht. Vooral
dankzij de inspanningen van Arend de Looff was de installatie medio oktober
operationeel. De vangst van Graspiepers was niet optimaal, wat mede te wijten
was aan het feit dat de vogels wel in redelijke aantallen naar de grond kwamen
maar slechts sporadisch op de vangplaats. Ook hier zal in de toekomst nog veel
geëxperimenteerd moeten worden om de beste manier te vinden om deze vogels
te vangen. Na half oktober schakelden we over op het geluid van de Veldleeuwerik.
Deze waren aanmerkelijk minder talrijk dan de Graspiepers maar lieten zich wel
iets beter vangen.
Helaas kon tijdens het verslagjaar nog geen druip worden aangelegd waardoor
gericht vangen van vinkachtigen niet mogelijk was. In oktober werden Sijs en
Kleine Barmsijs als levende lokvogels bij mistnetten geplaatst maar het resultaat
was pover Enerzijds werd dit veroorzaakt door het vrijwel ontbreken van
Barmsijzen tijdens de najaarstrek, anderzijds heeft ook hier de onbekendheid met
de omstandigheden ter plaatse een rol gespeeld.
De mistnetopstelling was tijdens de najaarsperiode vrijwel gelijk aan die tijdens het
CES-werk. Met name Zwartkoppen lieten zich in september en oktober goed lokken
door het gebruik van geluid. Door een toevallige, geringe verandering van de
opstelling van één mistnet ontdekten we een manier om de kans op het vangen
van Ijsvogels aanmerkelijk te vergroten: tussen 9 september en 14 oktober werden
er drie gevangen. Een proefopstelling van een mistnet in een boomgroep was
door de grote hoeveelheid vallende bladeren weinig succesvol maar leverde op
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13 oktober wel een vangst van een Bladkoninkje op. Een andere zeer opmerkelijke
vangst was die van de enige Waterral op 14 oktober Deze kwam niet uit een net,
maar werd ontdekt toen hij door de hut liep waar hij op eigen initiatief ingelopen
moet zijn. De verblufte ringers hoefden hem alleen maar onder een bureau vandaan te halen en we hebben begrip voor iedereen die dit verhaal niet kan geloven.
Het is echter de volledige waarheid.
De aantallen doortrekkende lijsters vielen niet mee en de vangst mede daardoor
evenmin. Ook hier is het zoeken nog naar de beste mistnetopstelling. Zanglijsters,
Merels en Koperwieken werden wel regelmatig gevangen, maar de eerste
Kramsvogels verschenen pas na afsluiting van het seizoen aan de baan. Het seizoen
werd overigens begin december afgesloten, al werd eind december nog een poging
ondernomen om leeuweriken op de sneeuwtrek te vangen.
Interessante waarnemingen aan de baan waren een zingende Wielewaal op 13 mei,
een Rode Wouw op 12 augustus (de vogel werd in augustus een aantal weken in de
omgeving gezien). Roerdompen op 20 oktober en 28 december, een vlucht van
ongeveer 10 Baardmannetjes op 7 oktober en een Houtsnip op 28 december
Haviken werden het hele jaar door regelmatig waargenomen: op 2 december ontsnapte er één uit een mistnet dat daardoor onherstelbare schade opliep.
Tijdens het verslagjaar kregen we drie maal bezoek van excursies, georganiseerd
door de Haagse Vogelbescherming en door DZH. De excursiegangers kregen een
beeld van het hoe en waarom van vogels vangen en ringen in heden en verleden.

—

Jaaroverzicht

In tabel 1 zijn de aantallen geringde vogels in 2000 weergegeven onderverdeeld
naar vangsten tijdens en buiten CES-dagen. Voor alle duidelijkheid volgt hier nogmaals een opsomming van soorten waarvan de geringde aantallen zijn beïnvloed
door gebruik van geluid of levende lokvogels: Nachtegaal, Grasmus, Zwartkop,
Staartmees, Rietgors (van deze soorten is uiteraard alleen buiten de CES-dagen
geluid gebruikt). Boompieper, Graspieper, Veldleeuwerik, Koperwiek, Vink, Sijs en
Kleine Barmsijs,.

—

Terugmeldingen

Gedurende het verslagjaar werd een aantal terugmeldingen ontvangen van vogels
die in het (deels verre) verleden door medewerkers van het Vogelringstation
Meijendel werden geringd. Ook ontvingen we in het verslagjaar de eerste
meldingen van door onszelf geringde vogels die door derden zijn gecontroleerd
en controleerden we een groot aantal door onszelf ter plaatse geringde vogels. De
gegevens vindt u onderstaand.
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Door VRS Meijendel geringd, van elders teruggemeld
5089103

Kuifeend vg

25 augustus 1974

Meijendel

ring gevonden

l j u l i 1989 (5424 dagen)

Shatsky District, Pistsha,
Lutsk & Volyn, Rusland (1338 km)

(melding ontvangen 4 juli 2000)

5125640

5129646

5136478

5135604

5136525

5136154

Zilvermeeuw pul

9 juli 1977

Meijendel

gecontroleerd

13 juni 1998

Duinen Castricum NH (48 km)

idem

27 april 1999 (7644 dagen)

idem

Zilvermeeuw pul

15 juli 1979

Meijendel

verkeersslachtoffer

2 juni 2000 (7628 dagen)

Delft ZH (13 km)

Zilvermeeuw pul

17 juli 1979

Meijendel

afgelezen

2 april 1999 (7199 dagen)

Maasvlakte ZH (28 km)

Zilvermeeuw pul

5 juli 1982

Meijendel

dood gevonden

1 september 2000
(6633 dagen)

Eurorama, Europoort (27 km)

Zilvermeeuw pul

8 juli 1983

Meijendel

afgelezen

17 november 2000
(6342 dagen)

Bergen op Zoom NB (69 km)

Zilvermeeuw pul

15 juli 1983

Meijendel

afgelezen

22 december 1999
Geldern-Pont, Düsseldorf

(6004 dagen)

Duitsland (153 km)

5197483

Zilvermeeuw pul

13 juni 1985

Meijendel

afgelezen

2 mei 2000 (5437 dagen)

Scheveningen (6 km)

(geringd als Kleine Mantelmeeuw pul)

5197709

Zilvermeeuw pul

28 juni 1985

Meijendel

afgelezen

6 keer tussen 3 januari en

Bergen op Zoom NB

14 juli 2000 (5495 dagen)

5214796

B 908841

Zilvermeeuw pul

8 juli 1986

afgelezen

28 augustus 2000

Meijendel

(5165 dagen)

IJmuiden haven (40 km)

Nachtegaal I K

2 augustus 2000

Sparregat Meijendel

gecontroleerd

9 augustus 2000

Kennemerduinen NH (35 km)
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Door derden geringd, door VRS Meijendel teruggemeld
AB 91176

Bruxelles

Tuinfluiter IK

8 augustus 1999

gecontroleerd

27 april 2000

Wassenaarse Slag

(263 dagen)

Sparregat Meijendel (4 km)

Kleine Karekiet 1K

30 juli 1997

St. Martens Latem, Oost

gecontroleerd

25 juni 2000

Vlaanderen, België

6286430
(1061 dagen)

Sparregat Meijendel (133 km)

Overzicht aantallen terugvangsten door VRS Meijendel zelf geringd, per soort
Braamsluiper
Goudhaan
Tuinfluiter
Merel
Rietgors
Fitis
Bosrietzanger
Nachtegaal
Vuurgoudhaan
Koolmees
Grasmus
Zwartkop
Roodborst
Heggenmus
Winterkoning
Pimpelmees
Kleine Karekiet
Totaal

1
1
1
2
3
5
6
6
6
9
10
16
17
20
23
30
49

Nachtegaal

205

nb: het betreft hier het totaal aantal terugvangsten per soort. Het is derhalve mogelijk dat
een individu meermalen is gecontroleerd: elke controle is in deze aantallen meegeteld.

Medewerking en dankwoord
Voor het in dit verslag beschreven werk is buiten een ministeriële ontheffing ook een toestemming nodig van de beheerder van het terrein, DZH. Zij verleende deze toestemming
voor alle ringers en medewerkers van ons ringstation. De Stichting Vogelringstation
Meijendel ontving dit jaar eveneens een belangrijke en zeer gewaardeerde, financiële
bijdrage van DZH voor de herstart van het ringstation. Wij willen voor dit alles vanaf deze
plaats onze dank uitspreken.
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Tabel 1. Geringde vogels in 2000 binnen en buiten CES-tijd en getotaliseerd.
Buiten

Sperwer
Waterral
Houtduif
Usvogel
Grote Bonte Specht
Veldleeuwerik
Boompieper
Graspieper
Winterkoning
Heggenmus
Roodborst
Nachtegaal
Gekraagde Roodstaart
Merel
Zanglijster
Koperwiek
Sprinkhaanzanger
Rietzanger
Bosrietzanger
Kleine Karekiet
Braamsluiper
Grasmus
Tuinfluiter
Zwartkop
Tjiftjaf
Fitis
Bladkoning
Goudhaan
Vuurgoudhaan
Bonte Vliegenvanger
Staartmees
Glanskop
Pimpelmees
Koolmees
Vlaamse Gaai
Spreeuw
Vink
Sijs
Kleine Barmsijs
Goudvink
Rietgors
Totaal

CES

CES

Totaal

1

1
1

2
3

3
1
18
9
43
49
35
120
41
2
26
51
28
9
2
4
69
4
15
18
258
44
23
1
49
13
2
25
1
79
37
1
3
19
15
2
4
8

2
1
1
3
1
18
9
43
63
45
123
50
3
32
52
28
10
3
8
122
11
56
26
264
62
53
1
49
13
2
27
1
95
58
2
5
19
15
2
6
11

262

1133

1395

1

14
10
3
9
1
6
1
1
1
4
53
7
41
8
6
18
30

2
16
21
1
2
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