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Via de website trektellen.nl zag ik dat 
de eerste Bijeneters op 7 mei geteld 
werden bij telpost Breskens in Zeeland, 
op 9 mei kwamen er daar weer vier 
voorbij en werd er zelfs een Bijeneter bij 
telpost Parnassia in de Kennemerdui-
nen gemeld! Ook werden er Bijeneters 
op Texel gemeld via Waarneming.nl. 
Naar mijn idee kon het toch niet anders 
dat deze prachtige vogels over onze dui-
nen vliegen om op zoek te gaan naar 
geschikte nestgelegenheden en zodoen-
de terecht komen op bijvoorbeeld Texel. 

Vandaar dat ik al vanaf begin mei elke 
keer als ik aanwezig was op de ring-
baan Bijeneter-geluid ben gaan afspe-
len. Op onze baan ‘lokken’ we de vogels 
met geluid naar beneden. In het broed-
seizoen spelen we alleen geluid af van 
niet-broedvogels, omdat we de broeden-
de vogels met rust willen laten: ze heb-
ben het druk genoeg met het grootbren-
gen van hun jongen.
Bijeneters broeden niet in onze duinen 
dus dat geluid kon ik naar hartenlust 
afdraaien. Het geluk wilde dat ik woens-
dagnacht ook op de ringbaan aanwezig 
was om te nachtvangen (voor Kwartels, 
echter niks mogen vangen behalve een 
dwergvleermuis) en de donderdagoch-
tend tot de middag Bijeneter-geluid kon 
draaien. De vrijdagochtend erop was ik 

Een kleurrijke verschijning in het duin
Dagboek van een vogelringster

Wie het jaarverslag van 2019 van Vogelringstation AW duinen gelezen heeft (de link 

staat op de website van de Vogelwerkgroep) zag misschien staan dat volgend ring-

seizoen de Bijeneter op de nominatie staat om toegevoegd te worden aan onze jaar-

lijst. Menigeen grinnikte bij deze bewering en dacht er het zijne van. Maar bij deze wil 

ik graag de daad bij het woord voegen. Vrijdag 29 mei heb ik inderdaad een Bijeneter 

mogen vangen op onze prachtige ringbaan in de Amsterdamse Waterleiding Duinen.  

naar mijn smaak iets te laat op de baan 
(rond 4:45 uur); het werd al behoorlijk 
licht en je wilt de netten eigenlijk open 
hebben, als het nog donker is, zodat 
vroege vogels bij het eerste licht erin 
vliegen. Ook is het ontzettend genieten 
om - nadat je alles opengezet hebt - 
even rustig op onze Hans Vader bank te 
gaan zitten en van de zonsopkomst te 

Bijeneter in de hand. Foto: Bonnie van der Hulst 
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genieten en om de Boomvalken rond te 
zien vliegen.

De slagnetten liet ik die ochtend dicht. 
Dit zijn netten die op de grond liggen.  
Zodra een vogel op de grond tussen de 
netten landt, trek je aan een touw en 
‘slaan’ de netten over de vogel heen en 
zodoende vang je de vogel. Die dag was 
ik alleen op de baan dus kon ik toch 
niet op de slagnetten letten, want je 
moet elk uur langs je netten lopen om 
de vogels die erin hangen los te halen 
en daarna te ringen. Daarnaast is het 
veel werk om de slagnetten aan het ein-
de van de ringdag weer netjes te leggen, 
we moeten er namelijk rubberen mat-
ten en stenen op leggen anders vreten 
de Damherten onze slagnetten op. Op 
en rond de slagnetten staan speakers, 
waar je geluid af kunt spelen; dus ik 
dacht. laat ik hier maar voor de grap 
eens Bijeneter en Gierzwaluw op afspe-
len: wie weet willen de Gierzwaluwen op 
het geluid reageren.

Aangezien het rond 11 uur al aardig 
warm werd en de zon fel scheen, be-
sloot ik nog een laatste ronde langs de 
netten te maken, voordat ik alles zou 
sluiten. Ik was onze keet nog niet uit of 
ik zie een Bijeneter vliegen! Ik geloofde 
mijn ogen in eerste instantie niet, ik 
had nog nooit zo’n dier in het echt ge-
zien. Met bonkend hart terug naar bin-
nen... Voordat ik het wist, ging hij op 
een boogje op het slag zitten tussen de 
slagnetten. Die dus niet bruikbaar wa-
ren, omdat ik ze dicht had gelaten. Oh, 
wat zat ik te balen. Snel een foto ge-
maakt met mijn telefoon, want ik dacht 
‘dit gelooft niemand’. Toen vloog hij op, 
ging hoger en hoger de lucht in en 
zweefde weg. Ik ben als een gek naar 
buiten gerend om het slagnet open te 
gooien, daarna heb ik alle andere vogel-
geluiden uitgezet en ben ik alleen maar 
Bijeneter gaan draaien op en rond het 

slag en verrek, hij kwam terug. Na 1,5 
uur dralen (in boompje zitten, rondvlie-
gen, omhoog cirkelen, laag over het slag 
vliegen en helemaal verdwijnen) en het 
spelen met het geluid door het geluid 
harder te zetten, wanneer hij dreigt weg 
te vliegen en zachter wanneer hij in de 
buurt van het slagnet komt, landde hij 
uiteindelijk weer op het boogje en kon 
ik het net dichttrekken: gevangen ! Ik 
heb mijn woord gehouden: de Bijeneter 
is geringd en staat op onze jaarlijst.

Ik hoop dat deze prachtige soort in de 
nabije toekomst broedgelegenheid vindt 
in ons duingebied. Dit komt nu spora-
disch voor, zoals in de Kennemerdui-
nen. Er zijn zoekende vogels aanwezig, 
dat bewijs is er. Zwervende vogels als 
Bijeneters zijn, als je er logisch over na-
denkt, makkelijk te lokken met geluid. 
Het zijn kolonievogels dus zullen ze re-
ageren op soort specifiek geluid. Zo 
hadden we uiteindelijk de Hop van vo-
rig jaar ook met soort specifiek geluid 
verleidt om voor onze baan te kiezen. 
Het wachten is op eventuele terugmel-
dingen.

Overigens zijn we bij Vogelringstation 
AWDuinen altijd op zoek naar nieuwe 
leden. Dus lijkt het je leuk om mee te 
doen, kijk dan eens op onze website: 
http://vrs-awd.nl/  Ook is hier meer 
informatie te vinden over het belang 
van ringwerk.

■ Bonnie van der Hulst


