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`t-Is even dubben maar deze soort zie en vang je dus niet vaak…………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fûgel- en Natoerbeskermingswacht Eastermar. 

 
Tekst  Arend Timmerman en Germ de Vries. Contact adres: Achterwei 4, 9261 VX Eastermar, tel.: 0512 – 472015 



Vooraf. 

Het vangen en ringen van vogels is vrijwilligerswerk dat plaats vindt onder auspiciën van 

het Vogeltrekstation te Wageningen, onderdeel van het Nederlands Instituut voor 

Oecologisch Onderzoek van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen. 

Ringers en helpers bekostigen dit veldwerk zelf. Voor het ringwerk moet elk jaar een 

speciale vergunning verkregen worden (ontheffing flora en faunawet; nu wet 

Natuurbescherming). Bovendien moeten ringers en helpers gecertificeerd zijn 

voortkomend uit deze regelgeving. In oktober van dit jaar werd tijdens een  

veldbijeenkomst in de Ooijse Graaf  de certificering met goed gevolg weer 

geactualiseerd.  

Dit ringwerk is sinds 2000 onder gebracht bij de Fûgel- en Natoerbeskermingswacht 

Eastermar. De wacht draagt af en toe bij in een deel van de kosten van ringen en netten. 

De ringgroep bestaat tegenwoordig uit een vaste kerngroep bestaande uit de heren  

Arend Timmerman en Germ de Vries. In 2015 werkte de heer Bareld Storm (Sumar) 

geregeld als assistent mee. Dit seizoen liep Hans de Jong uit Harkema (VWO Drachten) 

maatschappelijk stage bij de ringgroep met het doel ervaringen op te doen met het 

determineren van vogels en het vang- en ringwerk .  

De ringgroep ontving ook dit jaar weer af en toe geïnteresseerde mensen die meer van 

vogels en het ringwerk wilden zien en weten.  

 

Vogelsringen bij Eastermar. 

Ruim 30 jaar worden er al voornamelijk zangvogels geringd in de oostoever van De 

Burgumermar.. Vanaf 1989 gebeurt dat op een vaste locatie. Eerst alleen in de 

moerassige oever voornamelijk bestaande uit rietland met verspreid voorkomende wilgen 

en struiken. In 1998 werden er aansluitend aan de oever, op drie voormalige 

landbouwpercelen, hakhoutbosjes aangeplant (voornamelijk met Essen, Elzen Eiken, 

Slee- en Meidoorns). Tussen 2000 en 2009 werden ook daar af en toe mistnetten gezet 

om vogels te vangen. In die periode lag het aantal besteedde uren tussen de 50 en 100. 

In het jaar 2003 werd besloten om vanaf 2004 elke maand tussen april en november te 

gaan vangen en ringen. Vanaf 2009, toen het bos 10 jaar was, werd de huidige 

netopstelling gerealiseerd. Die is nu al jaren 128 meter verdeeld over 5 plekken. De 

mistnetten in de oever staan al jaren op dezelfde plek voornamelijk in een rechte lijn 

loodrecht op het water van het meer. Twee netten daarvan staan in de rietoever, tussen 

het riet langs loopplanken boven water. Drie netten van 9 meter staan in wilgenbosjes. 

De totale lengte bedraagt zo’n 75 meter. Sinds het jaar 2009 worden er jaarlijks ca 150 

uren aan het vangen besteed. Deze activiteit vindt wekelijks plaats altijd tenminste op 

zaterdagochtend tussen 6.30 u en 12.00.  

Sinds 2009 worden er ook vogels gevangen en geringd aan de Achterweg bij het dorp. 

Dat gebeurt met 5 à 10 mistnetten en enkele slagnetten en vangkooitjes. Het vangen 

vindt niet altijd geregeld plaats en hangt af van de mogelijkheden die de ringgroep heeft 

voor speciale projecten en de aanwezigheid van vogels ter plaatse. De afgelopen jaren 

werd een Boerenzwaluwproject (2008 – 2015) afgerond en Spreeuwenproject vervolgd 

en een kleurring-project Ringmussen gestart (2015 – 2020). Als de omstandigheden zich 

voordoen, worden ook elders jonge vogels geringd zoals in 2015 in de Skalsumer polder 

bij Kollumerpomp. 

De ringplaats in de oostoever van De Burgumer mar ligt voor een deel in het 

natuurgebied van de oostoever van het meer, eigendom van de families Swart te 

Eastermar en van het Staatsbosbeheer te Groningen en Twijzel. In de aangrenzende 

bossages, eigendom van Staatsbosbeheer staat in de vangperiode (van 1 april – 15 

november) de eigen schaftkeet van de ringgroep ter ondersteuning van het veldwerk. 

Aan de Achterweg wordt deels gevangen op de z.g.n. Historische akkers (beheer 

Werkgroep Akkers Eastermar; eigendom SBB) en in de tuin van een lid van de ringgroep. 

De ringgroep zijn de eigenaren: de families Swart en Staatsbosbeheer zeer erkentelijk 

voor hun toestemming  en de beschikbaarstelling van hun eigendom voor dit veldwerk. 

 



Onderhoud; een doorgaande bezigheid. 

Elk vangjaar moet het werkterrein op de ringplaats geschikt gehouden worden voor het 

vangen en ringen van vogels. Dat betekent dat de paden en vangbanen onderhouden en 

geregeld gemaaid en overhangende takken verwijderd moeten worden. Elke zomer vergt 

dit werk jaarlijks ongeveer 60 uren. In dit verslagjaar werd in de winter in het loofbos 

nabij de netopstellingen enig dunningswerk uitgevoerd. Hier en daar werden ook 

uitlopers van struiken en overhangende takken verwijderd. In januari en februari gingen 

daar 4 werkdagen in zitten. In januari werd in de oever enig riet en ruigte gemaaid en 

verwijderd ter voorkoming van bosvorming; in totaal 8 dagen werk. In maart bleken door 

het hoge winterwater en de winterstormen de palen en planken van de loopplanken 

vernield te zijn. De loopplanken moesten vrijwel helemaal vernieuwd worden hetgeen 3 

dagen werk kostte. 

     

Vangmiddelen 2015. 

De netopstelling in de meeroever en de bossages grenzend aan de oever veranderde ten 

opzichte van vorige jaren niet en ook de vangtijd in de ochtend bleef ongewijzigd. Er 

werd, sinds 2009, voor en  na het broedseizoen (na 1 aug.), geluid gebruikt uit twee 

geluidsbronnen. Eén bron voor moeraszangvogels en één voor boszangvogels. In 2015 

werden geen inloopkooien gebruikt. Geluid en vooral een mezen mix en voer werd het 

hele jaar door gebruikt in de tuin e.o. aan de Achterweg. Eind augustus en in september 

werd met geluid weer geprobeerd vooral Graspiepers te vangen hetgeen aardig lukte. 

Tussen oktober en december werd speciaal gevangen met geluid op Zwarte mezen. Het 

resultaat was verbluffend groot !. Nooit eerder konden er zoveel Zwarte mezen (bijna 

350) gevangen worden als in dit najaar. 

In januari en februari gebruikten we ook weer 4 klepkooitjes en vingen ook met 1 of 

twee slagnetten.  

In 2014 (jaar van de Spreeuw) werd ons door Vogelbescherming Nederland en SOVON 

gevraagd mee te werken aan een Spreeuwenproject. Daarvoor werd een Spreeuwenkast 

met camera ter beschikking gesteld. Deze kast werd bezet door een paartje en bracht  

jongen groot. Daarna probeerde een ander paar opnieuw te broeden. E.e.a. leverde 

zoveel gegevens op dat besloten werd om niet alleen de jongen te ringen met speciale 

ringen maar ook in 2015 de oude. Pogingen om die ook te ringen, bleken in 2015 niet 

eenvoudig. Het lukte maar ten dele ook de oude vogels te vangen en te ringen. Besloten 

is daarom om dit project ook in 2016 landelijk (en dus ook in Eastermar) voor te zetten. 

In overleg met het Vogeltrekstation werd een Ringmussen project gestart. In de 

afgelopen jaren werden door de ringgroep al ca. 500 Ringmussen geringd. In 2015 werd 

begonnen om jonge Ringmussen geboren in de nestkasten van de Vogelwacht met 

kleurringen te ringen en de nesten te volgen. Er werden bij ruim 230 jongen kleurringen 

aangelegd.  Het Boerenzwaluwenproject uit de jaren 2008 tot en met 2014 werd 

beëindigd. Van dit project is een verslag gemaakt. 

 

Resultaten vangseizoen 2015 en in eerder jaren. 

Het resultaat van al het ringwerk vanaf 1989 tot nu toe op de vaste locatie in de oever 

van De Burgumer mar leverde de volgende geringde aantalen van de top 10 soorten op: 

Tabel 1. Top 10 geringde soorten met aantallen in de periode 1989 tot 2016. 

Soort aantal Soort aantal   

Kleine karekiet  3126 Koolmees 793   

Tjiftjaf 1697 Fitis 783   

Pimpelmees 1362 Roodborst 675   

Zwartkop 1328 Rietzanger 654   

Rietgors 953 Winterkoning 555   

 

In totaal werden in de oostoever, tussen 1989 en heden, 15.985 vogels gevangen en 

geringd en daaraan werden ca. 2300 vanguren besteed. In de top 10 staat op de 1ste 



plaats met ruime voorsprong de Kleine karekiet, een echte moerassoort. Dan volgen 3 

“bos”zangvogels en vervolgens weer op de 5de plaats een echte moerasvogel, de Rietgors 

en pas op de 9de plaats opnieuw een moerasvogel, de Rietzanger. Opvallend is het dat de 

Winterkoning de top 10 afsluit als “bos”zangvogel. Deze luidruchtige kleine soort werd 

dus meer geringd dan bijvoorbeeld de  Merel, Tuinfluiter of Heggenmus waarvan in dit 

biotoop grotere aantallen konden worden verwacht. Een aantal keren werden bijzondere 

soorten in de netten gevangen. Dat zijn de krenten in de pap! Zoals bijvoorbeeld de 

vangst van Porseleinhoentje (2007), een Grote Karekiet (2011) ooit broedvogel maar 

allang verdwenen. Of een zeldzame Cetti’s zanger (2011), Sperwergrasmus (2013) en 

Siberische Tjiftjaf (2014). Eén van de resultaten is dat een klein deel van de geringde 

vogels elders in Nederland en het buitenland teruggevangen of dood gevonden wordt en 

gemeld wordt via de landelijk centrale aan de Ringgroep. Zo is er inmiddels veel te weten 

gekomen over waar in Europa en Afrika vogels die hier nestelen en jongen groot brengen 

of gebruik maken van de oostoever tijdens de trekperiode naar toegaan of wegkomen. In 

elk geval is de vind/terugvang plaats een locatie waar de vogel korte of langere tijd 

verbleef en dus een relatie heeft met de oostoever van De Burgumer mar. Er werden  

bijvoorbeeld geregeld Kleine karekieten gevangen die een Belgische ring droegen en die 

in de oever van De Burgumer mar broeden. De Belgen vingen ook geregeld Kleine 

karekieten die hier waren geboren en op de vangplek waren geringd. Enkele 

terugmeldingen uit Frankrijk leken er op te wijzen dat onze vogels naar Spanje gingen en 

inderdaad tot nu toe zijn er al 3 exemplaren uit Spanje  teruggemeld. Daar kunnen ze al 

eind augustus aankomen op een moment dat er in de oever van het meer nog veel 

soortgenoten aanwezig zijn. Het is ongelooflijk dat deze moerasvogelsoort die een 

ongelukkige vlieger moet zijn, zo snel vanuit de Friese broedgebieden  in het 

overwinteringgebied aan kan komen. Het is een vogelsoort die in de broedtijd van 

stengel naar stengel en van bosje naar bosje vliegt! En dus talloze obstakels onderweg 

naar zuid Europa en terug moet passeren. Heel anders moet het zijn voor de 

familiesoortgenoot, de Rietzanger. Net zo groot en zwaar overigens (zo’n 11 gram!) maar 

een veel betere vlieger. Tot en met Frankrijk geeft deze ongeveer hetzelfde trekbeeld als 

zijn/haar familielid. Daarna splitst de route zich, in elk geval bij de jonge vogels en gaat 

een aantal via Italië of via Spanje naar Afrika. Eén in de oever van het meer geboren 

Rietzanger werd in het overwinteringgebied in december  teruggevangen in de Senegal 

delta. Als je Rietzangers vangt, is bij het loslaten al meteen duidelijk dat het goede 

vliegers zijn. Ook met Engeland is er een relatie. Kennelijk gaat een deel van de 

Roodborsten en Merels die bij Eastermar langskomen ook naar Engeland en terug. En dat 

Roodborsten ook van ver noordoostelijk kunnen komen, bewees een Roodborst die 

overwinterde op Heechsân en in maart daarna teruggevangen werd in Kaliningrad 

(USSR). Of Rietgorzen die in september tijdelijk in de oostoever aanwezig zijn, komen ook 

volgens de geringde vogels die hier werden gevangen uit Zweden en Noorwegen. En om af te 

sluiten: Koolmezen, in het dorp veel op voederplaatsen aanwezig, kunnen in oktober zomaar 

uit Polen komen zo bleek 2 x namelijk in 2014 en 2015.      

Figuur 1. 

 



Met de vang- en ringgegevens kan nog veel meer ontdekt worden. Deze keer kijken we 

eerst maar eens naar de vangsten van ongeringde vogels die jaarlijks geringd werden en 

reeds eerder geringde vogels (die werden teruggevangen) per uur van het werk in de 

meeroever over de afgelopen 7 jaar. De aantallen en vanguren staan in figuur 1. In 

figuur 2. zijn de gemiddelden per uur weergegeven. Die geven een beter beeld van het 

resultaat in die jaren. 

Figuur 2. 

 
 

Aanvankelijk bleef het aantal gevangen vogels per uur tot 2013 nog iets toenemen. Dat 

was vooral ook aan het seizoen 2013 toe te schrijven toen Tjiftjaf, Fitis en Kleine karekiet 

een heel goed broedseizoen kenden. Het aantal teruggevangen, geringde vogels per uur 

was daarentegen  het laagste uit die jaren. In 2014 lieten die soorten het afweten en 

werd het seizoen enigszins “gered” door de hoge aantallen van o.a. de Rietgors, Kool- en 

Pimpelmezen. De aantallen per uur  nieuw gevangen vogels haalde de laagste scoren in 

vergelijking met de 4 voorafgaande seizoenen. Het aantal teruggevangen, geringde 

vogels nam weer toe met 0,3 vogel per uur ten opzichte van 2013. In 2015 zette het 

lichte herstel zich door. Dat kwam vooral door het herstel van de Tjiftjaf en de Fitis maar 

Figuur 3 en 4. 

 

 
 

   

 

      

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           werd wel getemperd door de lage aantallen van gevangen Kool- en Pimpelmezen. Het 

plotseling opduiken van hoge aantal gevangen Zwarte mezen maakte weer wat goed. 

Ook de Rietgors en de Zwartkop haalden in 2015 het niveau niet van de jaren daarvoor. 

In figuur 3 en 4 is mooi te zien hoe de gemiddelden van de twee “bos”zangvogels door 

de jaren heen verliepen. De gemiddelde aantallen geringde Tjiftjaffen zijn altijd veel 

groter dan die van de Fitissen. Fitissen zijn eind augustus al doorgetrokken terwijl 

Tjiftjaffen nog een maand langer in de oever gevangen kunnen worden. Fitissen broeden 

graag in half open landschappen terwijl Tjiftjaffen veel meer bosvogels zijn. Beide 

broeden vooral op of net boven de grond. Na een aanvankelijke toename waren de 



aantallen in 2014 exceptioneel laag. Het herstel van de Tjiftjaf in 2015 vertoont het 

zelfde beeld als dat van de Fitis maar is wat geringer. In de volgende figuren dezelfde 

bewerkte gegevens resp. die van de Kleine karekiet en van de Rietzanger.  

Figuur 5 en 6. 

 

 
 

   

 

      

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           Beide soorten vertonen een onafhankelijk van elkaar grillig beeld. Soms doen deze 

soorten het in een jaar beiden goed, soms ook niet. Uit een nadere analyse blijkt 

overigens dat de aantallen per uur voor beide soorten een negatieve trend vertoont. 

Deze is bij de Rietzanger groter dan bij de Kleine karekiet. Deze soorten hebben 

verschillende broedplaatsen in de oever. Kleine karekieten broeden en trekken vooral 

door in het rietland boven ondiep water. Rietzangers daarentegen broeden meer in ruig 

begroeide drogere plekken in de moerasoever en trekken zowel door het riet dat in het 

water staat als door de drogere moerasvegetaties.  

Figuur 7 en 8. 

 

 
 

   

 

       

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            Daar staat tegenover dat Kleine karekieten tot soms 3 weken later op de broedplaatsen 

terugkeren dan Rietzangers. Deze echter vertrekken ruim een maand eerder dan Kleine 

karekieten die nog tot half oktober in de oostoever aanwezig kunnen zijn. 

De figuren 7 en 8. tonen de resultaten van 2 soorten die ook als tuinsoorten bekend zijn 

en veel ook in kleinere bossen/bossages voorkomen. Roodborsten zijn naast broedvogel 

van de ringplaats (enkele paren) vooral doortrekker en ook wintergast. Winterkoningen 

zijn er ook broedvogel (enkele paren) en vooral standvogels die niet wegtrekken. 

Vermoedelijk komen toch ook vogels van elders (van waar is onbekend) de ringlocatie 

bezoeken.  De gemiddelden van de Roodborst laten door de jaren heen een toenemende 

trend zien die vooral veroorzaakt wordt door de laatste 2 jaren. Deze soort moet in deze 

jaren een goed broedseizoen gehad hebben. Het moeten dus vooral de doortrekkers en 
tijdelijke herfstgasten zijn die het gevonden beeld bepalen. Voor de Winterkoning is de 



trend over de 7 jaren licht negatief maar dat wordt vooral veroorzaakt door het seizoen 

2011 na winterse periodes in 2010/2011. Deze soort is erg wintergevoelig. In strengere 

en vooral winters met geregeld vorstperiodes sterven er vele. Die sterfte wordt in jaren 

met zachte winters weer ingehaald. Daarom zijn de uurgemiddelden van de laatste jaren 

mogelijk ook beter. Het kan ook zijn dat, zoals geringde Winterkoningen elders recent 

lieten zien, dat deze soort niet alleen standvogel is maar zich ook over grotere afstanden 

kan verplaatsen. Op onze vanglocatie is dit (nog) niet vastgesteld. En tenslotte nog twee 

“bos”soorten waarvan de ene, de Goudvink, een standvogel is en bij Eastermar de  

laatste jaren ook broedvogel. De andere soort, de Zwartkop, die ook overal in de 

oeverbossages broedt, is tevens een echte trekvogel die elk jaar de oostoever gebruikt 

op weg naar het de overwinteringsgebieden. In figuur 9 en 10. zijn de resultaten 

opgenomen. 

Figuur 9 en 10.  

 

 
 

   

 

       

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            De eerste Goudvinken werden in 2005 gevangen. In 2010 blijkt er al sprake te zijn van 

een groot aantal in de omgeving van Eastermar. Sinds die tijd is de soort permanent 

aanwezig en worden elk jaar gemiddeld per uur ongeveer dezelfde aantallen geringd.  

Met de Zwartkop liep het anders. Deze soort heeft de aangeplante bossages ontdekt en 

trok er in in de maanden augustus, september en ook in oktober in steeds grotere 

aantallen door. Die opmars is in 2015 veranderd waarschijnlijk door een slecht 

broedseizoen.  

De totaal aantallen geringde vogels in 2015.  

Eerst komen de resultaten uit de oostoever van De Burgumer mar aan de orde. Deze 

worden gegeven voor de afgelopen seizoenen van 2010 tot en met 2015. 

In tabel 2 staat de top 5 van de oostoever. 
 

Tabel 2.  

Top 5 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

  
      Zwartkop  136 200 198 173 183 113 

Kleine karekiet 207 198 286 257 204 267 
Pimpelmees 69 169 102 92 148 187 
Rietgors 106 160 109 90 123 34 
Tjiftjaf 179 109 229 192 204 171 

 
In tabel 3 staan de totale aantallen geringde soorten en aantallen voor de periode  2009 

tot en met 2015. 

Tabel 3 

Soort/jaar 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Blauwborst (witster) 19 8 9 10 17 8 7 

Kleine karekiet 207 197 286 257 204 261 215 



Rietzanger 60 42 82 48 92 72 62 

Sprinkhaanrietzanger 5 6 5 8 12 9 8 

Bosrietzanger 22 19 31 25 12 33 15 

Snor 7 2 4 2 9 5 3 

Grote karekiet     1   

        
Baardmannetje 16 21 15 4 15 20 35 

Buidelmees    3   1 

        
Rietgors 106 160 114 90 118 28 43 

        
Koolmees 47 108 93 114 61 70 66 

Pimpelmees 69 169 102 92 97 165 102 

Staartmees 20 4 12 14 17 11 21 

Matkop 8 6 12 14 11 12 4 

Zwarte mees  53  3 1    

        
Nachtegaal   4 1  1 1 

Grauwe vliegenvanger     2   

Bonte vliegenvanger 1   3    

Zwartkop 136 200 198 173 164 103 72 

Tuinfluiter 32 40 48 39 23 46 22 

Braamsluiper 9 7 7 8 6 9 7 

Grasmus 14 10 38 16 18 20 5 

Spotvogel 4 4 6 8 6 4 5 

Gekraagde roodstaart 1 1 5 3 6 3 1 

Zwarte roodstaart   1     

Heggenmus 28 24 32 25 23 18 16 

Roodborst 68 63 51 51 54 42 56 

Roodborsttapuit       1 

Cetti's zanger     1   

Sperwergrasmus   1     

        
Tjiftjaf 179 109 233 192 171 165 124 

Fitis 103 35 113 79 70 49 60 

        
Winterkoning 41 42 39 34 40 25 41 

Goudhaantje 5 8 1 5 1 2 1 

Vuurgoudhaantje 6 4 3 2 1 2 5 

Boomkruiper 6 1 4 5 2 4 1 

        
Merel 20 38 40 43 49 13 52 

Zanglijster 28 34 28 34 41 32 34 

Koperwiek 19 2 10 10 15 3 29 

Spreeuw    8    

        
Grote bonte specht 1 4 5 5 6 1  

Kleine bonte specht    1 2  1 

        
Boerenzwaluw  1  1    

Koekoek   1     

Witte kwikstaart 1       

        
Vink 4 15 6 3 18 8 5 

Keep   1  1 2 1 

Kneu       1 

Sijs 1   2  2  

Putter 11 3 2 9 2 1  

Kleine barmsijs   7     

Grote barmsijs   33  1   

Groenling 1 1 2 1 2 1 1 

Goudvink 29 24 31 25 32 21 7 

Ringmus  3 3 3 5 1 1 

        Waterral  1      

Watersnip   1     

        Gaai 2 3 2 7 2 1 2 

Ekster 1       

Sperwer     1   

Buizerd     1   

        Totaal aantal 1390 1419 1724 1478 1432 1273 1134 

vanguren  157 164 151 140 148 130 146 

Vervolg tabel 3. 



In 2015 werden er 2 nieuwe baansoorten gevangen namelijk een Witte Kwikstaart en een 

Ekster. Het meest opvallend zijn 3 soorten: De Putter kan weleens de komende jaren 

dezelfde ontwikkeling laten zien als de Goudvink. Sinds 2010 neem het aantal toe. 

Inmiddels werden ook pas uitgevlogen jongen gevangen. En langs de kust meldden 

collega’s dat er veel Goudhaantjes aanwezig waren en geringd werden. Van grotere 

aantallen dan normaal was in de oostoever van De Burgumer mar echter niets te 

merken. Dat was wel het geval met de Zwarte mezen waarvan er op onze vaste locatie  

nog nooit zoveel werden gevangen.  

 

 
Hans de Jong met jonge putters     Putter, man met handpen rui.

 

In tabel 4 zijn alle gevangen en geringde vogels van de Ringgroep uit de periode  

2010 tot 2016 vermeld. 

Tabel 4. 
  2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Fitis 111 44 126 90 83 60 

Tjiftjaf 245 127 256 216 204 171 

Winterkoning 60 57 51 41 53 34 

Goudhaantje 15 17 2 8 1 2 

Vuurgoudhaantje 9 7 4 2 1 2 

Boomkruiper 13 7 8 12 5 4 

(Witster) blauwborst 20 9 10 10 17 8 

Rietzanger 69 46 89 50 94 80 

Sprinkhaanrietzanger 5 6 5 8 12 9 

Kleine karekiet 258 202 316 280 212 267 

Grote karekiet       1 0 

Bosrietzanger 25 18 31 25 13 33 

Snor 7 2 4 2 9 5 

Cetti’s zanger       1   

Roodborst 105 78 69 65 76 55 

Roodborsttapuit 3 1        

Braamsluiper 14 11 10 10 9 9 

Grasmus 24 11 42 22 32 24 

Tuinfluiter 37 44 55 43 31 51 

Zwartkop 175 220 198 183 183 113 

Spotvogel 4 4 6 8 9 4 

Heggenmus 32 26 36 27 29 21 

Nachtegaal    4 1   1 

Sperwergrasmus    1       

Zwarte mees 332   14 1     

Matkop 8 8 13 15 11 12 

Staartmees 39 16 15 17 31 22 



Pimpelmees 167 257 152 184 148 187 

Koolmees 266 381 480 500 116 131 

Baardmannetje 16 21 15 4 15 20 

Buidelmees     3     

Rietgors 174 163 130 105 123 34 

Boompieper 1 1      3 

Merel 67 70 62 70 68 31 

Zanglijster 35 36 30 36 41 34 

Koperwiek 28 2 12 10 16 3 

Kramsvogel     1     

Ringmus 240 19 138 143 127 78 

Huismus 8 0 6 13 65 7 

Vink 8 27 8 9 23 12 

Keep  1 1   3 2 

Groenling 40 16 3 60 170 255 

Kneu 0 1 6 65 125 31 

Sijs 1    2   2 

(Grote) barmsijs    34   1   

Kleine barmsijs    6       

Putter 11 4 3 12 2 1 

Goudvink 29 28 31 25 32 21 

Kleine  bonte specht  1  1 2   

Grote bonte specht 7 6 6 9 8 4 

Boerenzwaluw 24 608 504 519 390 618 

Grauwe vliegenvanger 7    5 10 4 

Bonte vliegenvanger 1    3     

Gekraagde roodstaart 1 3 5 6 19 16 

Zwarte roodstaart    1       

Graspieper 102 222 14 135 190 14 

Waterpieper       1   

Veldleeuwerik     10 30   

Spreeuw 207 183 38 33 18 46 

Koekoek    1       

Ekster 2 3  1   1 

Gaai 2 4 4 10 2 2 

Kauwtje 9 12 11 1 18 18 

Zwarte kraai    1   1   

Roek       2 10 

Buizerd 4    3 1 2 

Kerkuil 4        2 

Sperwer  4    3   

Havik     2     

Waterral  1        

Holenduif 9 2 7 5 10 15 

Houtduif 4 2 2 5 6 9 

Torenvalk 5          

Watersnip 1   1       

Grutto    1     1 

Kievit 10 2 7 12 10   

Tureluur 1 1 3 3 2 2 

Scholekster    1 4 0 2 

Kluut 8 4 6 8 13 3 

Kleine plevier 2   6 2 0   

Witte kwikstaart 1 5  16 1 3 

Geler kwikstaart     1     

Boomklever  5 10 1   3 

Grote lijster 5           

Visdief 25 3  2 2 6 

Kokmeeuw         39 

Gierzwaluw         1 

Fazant     3 2   

Totaal 3142 3059 3111 3178 2933 2616 

 

 

 

Vervolg tabel 4. 



Bijzondere terugmeldingen. 

Elk jaar worden vogels die bij Eastermar worden geringd teruggemeld door Collega’s elders 

in Nederland, in Europa en soms uit Afrika. Ook worden bij Eastermar vogels gevangen die 

elders zijn geringd. Hierna in tabel 5 enkele opvallende meldingen met accent op vogels 

geringd in het buitenland. 

Tabel 5. 
                                                                                  datum  

Soort leeftijd       ringplaats                            ringdatum        terugvangst   leeftijd      terugvangst/meldplaats 

Graspieper              
AX 29322 1 kj  Eastermar Frl. 3-jul-12 10-mrt-15 na 1 kj  St. Amands Antwerpen België 

  
      

Kl. karekiet              
AV 83398 1 kj  Eastermar Frl. 26-jul-11 20-aug-15 na 1 kj  Lommel Limburg België 
BE 67887 1 kj Oostoever De Burgumer mar Frl. 22-aug-15 6-sep-15 1 kj Herne België 
13472252 1 kj Lanaken Limburgs België  4-aug-14 20-jun-15 man na 1 kj  Oostoever De Burgumer mar Frl. 
12745460 1 kj Stokay bij Luik België  12-aug-13 4-jul-15 vr na 1 kj  Oostoever De Burgumer mar. (brdv) 
13579165 1 kj Ooderen Antwerpen België 1-aug-14 15-aug-15 na 1 kj  Oostoever De Burgumer mar Frl. 
BC 58841 1 kj  Bloemendaal Nl. 10-aug-15 15-aug-15 1 kj  Oostoever De Burgumer mar Frl. 
BC 92007 vr na 1 kj  Oostoever De Burgumer mar Frl. 1-aug-15 12-sep-15 na 1 kj Sevilla Spanje 

 

Koolmees             
K9L 7904 vr 1  kj Krynica Morska Pomorskie POLEN 1-apr-14 28-okt-14 vr 1 kj Eastermar Frl. 
K6T 9496 ? POLEN (geg. nog niet bekend) ? 31-okt-15 vr 1 kj Oostoever De Burgumer mar Frl. 

       
Rietgors             
7533308 1 kj Pas de Calais Frankrijk 11-okt-14 28-sep-15 man volgr Eastermar Frl. 

       
Rietzanger             
7164825 1 kj Loire Atlantique (bij Nantes) Fr. 14-aug-14 18-jul-15 man na 1 kj Oostoever De Burgumer mar Frl. 
7274565 ? FRANKRIJK (geg. nog niet bekend) ? 18-jul-15 man na 1 kj Oostoever De Burgumer mar Frl. 

       
Roodborst             
Z 227176 1 kj  Dorset Zuid Engeland (kust) 2-sep-14 4-mei-15 na 1 kj Torenlaan Eastermar (dood verkeer) 

 

Wat kan er nu, afgezien van een eventuele leeftijd en geslacht, o.a. verder over de 

teruggemelde vogels gezegd worden. Het volgende:  

De Graspieper werd gevangen terwijl deze op najaarstrek was naar zuidelijke streken. Waar 

deze vogel overwintert is onbekend. Pas ca. 2,5 jaar later ving een Belgische collega dit 

exemplaar. De vogel is dan op voorjaarstrek vermoedelijk naar Nederland of nog verder weg 

(noord)oostelijker.  

Veel van onze Kleine karekieten worden uit België teruggemeld. Maar ook andersom worden 

vogels met Belgische ringen bij Eastermar teruggevangen. Heel vaak zijn dat jonge vogels die 

hier geboren zijn en op trek zijn naar Zuid Europa. Het kunnen ook vogels zijn die 

terugkomen om bij ons te gaan broeden zoals de bij Eastermar dit jaar gevangen vogels met 

Belgische ring lijken te bevestigen. Jonge vogels worden ook het meest gevangen.  Men zou 

verwachten dat Kleine karekieten vooral langs de zuidwest kust naar Zuid Europa trekken en 

ook zo terugkomen. Dat blijkt niet het geval te zijn. De vangsten van geringde vogels tonen 

dat Kleine karekieten over een breed front naar het zuiden trekken en kennelijk overal langs 

gaan waar moerasterreinen aanwezig zijn. De “Bloemendaalse” vogel moet wat in de war zijn 

geweest want die vloog naar Eastermar in plaats van naar het zuiden. De terugmelding uit 

Spanje is de 2
de

  sinds aan oostoever van De Burgumer mar wordt geringd. Het is bekend dat 

veel Kleine karekieten overwinteren in dat land. 



Als er al Koolmezen met buitenlandse ringen worden gevangen dan gebeurt dit vaak in 

najaren wanneer er sprake is van een grote invasie uit oostelijke landen. Koolmezen met 

ringen nog verder weg dan Polen, zijn bij Eastermar nog niet gevangen. Vrijwel alle 

Koolmezen die hier geringd werden, blijven in de buurt. Een enkele werd verder weg 

gemeld: één uit Vlaams gewest, België die in oktober 2012 doorvloog en één uit oktober 

2012 die in het voorjaar (april) 2013 mogelijk terugtrok via Mecklenburg (april 2013) in 

Duitsland terug naar het oosten of zich bij die plaats als broedvogel ging vestigen.  

Tot nu toe werden er alleen enkele Rietgorzen gevangen met buitenlandse ringen om uit 

de Scandinavische landen. In 2015 werd voor het eerst een Rietgors  met een franse ring 

om gevangen. Die vogel werd in oktober daar op weg naar het zuiden geringd, kwam 

terug en werd eind september bij Eastermar gevangen en gecontroleerd. De kans is 

groot dat deze vogel afkomstig is uit Noorwegen of Zweden en op reis is naar zuid 

Europa. Het zou bijzonder zijn als deze Rietgors opnieuw in Frankrijk of wellicht nog 

zuidelijker nog eens wordt gevangen. Tot nu toe is er nog maar 1 keer een vogel geringd 

bij Eastermar uit het buitenland teruggevangen namelijk een in oktober 2001 geringd 

exemplaar die in België bij Petegem half december 2002 nog aanwezig was. Het is 

bekend dat Rietgorzen ook in Nederland kunnen blijven overwinteren. 

Het ringwerk bij Eastermar heeft opgeleverd dat Rietzangers die de oostoever van De 

Burgumer mar gebruiken en/of er geboren werden via Spanje en waarschijnlijk ook via 

Italië naar de Senegal delta in Afrika kunnen trekken om te overwinteren. Grote 

afstanden kunnen snel worden afgelegd zoals een vogel in 2012 bewees. Deze 

Rietzanger, zo’n 11 gram zwaar, vloog in 6 dagen van Eastermar naar Spanje!  Twee 

Rietzangers met een franse ring om op één ochtend vangen, dat overkomt je zelden. De 

gegevens van de ene vogel wijzen erop dat deze is geringd op weg naar zuidelijke 

streken. Een jaar later is deze, samen met een soortgenoot waarvan de ringgegevens 

dus nog niet binnen zijn, op 18 juli 2015 nog bij Eastermar. Dit kunnen broedvogels zijn 

(het waren beide mannen) maar ook al vogels die doortrokken en dus op reis waren naar 

hun overwinteringgebied wellicht in het westen van Afrika.  

En tenslotte de melding van een Roodborst met een Engelse ring. Helaas was dit een 

verkeerslachtoffer op de Torenlaan bij Eastermar. Waarschijnlijk was dit een vogel die in 

Engeland overwintert en gezien de datum in mei bij Eastermar broedt. De Ringgroep 

heeft in de afgelopen jaren driemaal een buitenlandse terugmelding van deze soort 

ontvangen. In twee gevallen waren deze afkomstig uit Duitsland en eenmaal zoals 

gemeld uit Kalingingrad USSR. 

2015 was het jaar van de Zwarte mezen. Nog niet eerder werden er bij Eastermar zoveel 

geringd (332 ex.). Hierna in tabel 6. het aantal terugvangsten van bij Eastermar 

geringde vogels en Zwarte mezen die elders waren geringd en werden gecontroleerd. Het 

wachten is nu op meldingen verder weg.   

Tabel 6. 

Zwarte mees  Geringd:   teruggevangen:      
AGY 237 1 kj Eastermar Frl. 13-okt-15 17-okt-15 1 kj Leek Gr. 
AGY 244 1 kj Eastermar Frl. 15-okt-15 16-okt-15 volgr Surhuizum Frl. 
AGY 291 1 kj Eastermar Frl. 20-okt-15 23-okt-15 1 kj  Surhuizum Frl. 
AGY 293 1 kj Eastermar Frl. 23-okt-15 29-okt-15 1 kj Leek Gr. 
AGY 318 na 1 kj Eastermar Frl.  23-okt-15 25-okt-15 volgr Sibrandabuorren Frl. 
AGY 334* 1 kj Eastermar Frl. 23-okt-15 31-okt-15 1 kj Leek Gr. 
AGY 349 1 kj Eastermar Frl. 23-okt-15 5-nov-15 1 kj Leek Gr. 
BE 81396 1 kj Surhuizum Frl. 23-okt-15 25-okt-15 na 1 kj Eastermar Frl. 
BE 91295 1 kj Leek Gr. 23-okt-15 24-okt-15 1 kj  Oostoever De Burgumer mar Frl. 
BC 81511 1 kj Surhuizum Frl. 24-okt-15 25-okt-15 1 kj Eastermar Frl. 
BC 81536 1 kj Surhuizum Frl. 25-okt-15 25-okt-15 1 kj Eastermar Frl. 
BC 91683 1 kj Leek Gr. 7-nov-15 25-nov-15 1 kj Eastermar Frl.(man) 
BC 81564 1 kj Surhuizum Frl. 8-nov-15 12-nov-15 1 kj Eastermar Frl. 

..*  meerdere keren in november 2015 in Leek teruggevangen.  

Over de Zwarte mezen is inmiddels een artikel geschreven samen met de collega’s Klaas Koopman 

(Leek), Derick Hiemstra (Surhuizum) en Harry  de Boer (Broeksterwoude). Het artikel verschijnt in 

het voorjaarsnummer van TWIRRE, het tijdschrift van de Fryske Feriening foar Fjildbiology..  


