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In het afgelopen jaar hebben we zo’n 
6870 vogels nieuw geringd en 1615 vo-
gels, die al een ring hadden, terug ge-
vangen: in totaal 8491 vogels verspreid 
over 86 soorten. Hiermee komt 2018 in 
de top 5 van onze eigen jaarvangsten en 
ook in de top 5 van de jaarvangsten 
2018 van alle Nederlandse ringstations. 
De belangrijkste nieuw geringde vogels 
zijn Zwartkop: 1105, Kleine Karekiet: 
1001, Roodborst: 477, Tjiftjaf: 382 en 
Graspieper: 330. Leuke vangsten be-

troffen Koekoek: 2, Draaihals: 2, Sper-
wergrasmus: 2, Waterpieper: 2, Tapuit: 
1, Steenuil: 1  (zie foto), Roodmus: 2, 
Porseleinhoen: 3, Bontbekplevier: 1, 
Grote Karekiet: 1 en Rouwkwikstaart: 
1. Een van de Porseleinhoenen werd al 
extreem vroeg gevangen op 16 maart. 
Bijzondere vangsten waren een Balkan-
baardgrasmus: 1, Siberische Tjiftjaf: 1, 
Bladkoning: 13, Waterrietzanger: 4 en 
Struikrietzanger 1. De Cetti’s Zanger is 
nu een vaste bewoner van de AW-dui-

2018 topjaar Vogelringstation AWD

Al meer dan 50 jaar is er een actief vogelringstation vlak onder Zandvoort in de Am

sterdamse Waterleidingduinen. Het ringstation wordt gerund door een enthousiaste 

groep ringers en assistenten, die elk jaar weer een lezenswaardig jaarverslag ma

ken. De opvallendste zaken uit 2018 op een rij.

Nieuwe vrijwilligers zijn welkom

steenuil gevangen op vogelringstation AWD. Foto: Koos van Ee
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nen geworden en de Goudvink is als 
broedvogel vrijwel verdwenen.

Verre buitenlanden
Wat betreft de vreemde terugvangsten 
noteerden we een Kleine Karekiet, 
Sprinkhaanzanger en Zwartkop met 
Belgische ring, een Tjiftjaf met Franse 
ring, Pimpelmees met een Litouwse ring 
en een Vuurgoudhaan met een Deense 
ring. Terugmeldingen van door ons ge-
ringde vogels komen veel uit België en 
Frankrijk. Het betreft meestal Kleine 
Karekiet, Tjiftjaf en Zwartkop, waaron-
der een in 2009 geringde Zwartkop 
man, die in 2017 door een Belgische 
ringer is gecontroleerd. Voorts een in 
2014 geringde Merel, die in maart van 
2018 dood is aangetroffen in Zweden. 
In het uiterste noorden van Noorwegen 
werd in mei 2018 een door ons geringde 
Keep van 2017 terug gevangen. Vanuit 
Portugal werd nog een Kleine Karekiet 
terug gemeld.  Uitzonderlijk is de mel-
ding van een Scholekster geringd in 
1989 en 29 jaar later afgelezen in Balg-
zandpolder. Een Witgat, geringd in 
2015, is in 2018 dood gevonden in  
Norfolk (Engeland).

Divers jaarverslag
Het jaarverslag 2018 van het vogel-
ringstation AWD bevat gedetailleerde 

informatie van al deze vangsten op onze 
vinkenbaan, maar ook korte verslagen 
van onder andere een Oeverzwaluwpro-
ject in Hoofddorp, zangvogel- en steltlo-
pervangsten op Schiermonnikoog en 
natuurlijk de burgerlijke stand van za-
ken van alle roofvogels in de AWD die al 
meer dan vijftig jaar door Fred Koning 
en zijn zoon Henkjan nauwkeurig wor-
den gevolgd. Het jaarverslag kan wor-
den gelezen op de website van het vo-
gelringstation AWD: http://vrs-awd.nl/
jaarverslag-2018.html 

Vrijwilligers gezocht
Op onze vinkenbaan worden niet alleen 
vogels gevangen, maar ook assistenten 
en aspirant-ringers getraind. Op onze 
vinkenbaan zijn ook verscheidende 
meisjes/vrouwen/dames actief, dus 
het is niet louter een (oude) mannen-
sport! In 2018 werd op de vinkenbaan 
het glazen plafond doorbroken en heb-
ben wij nu ook een eerste ringster. Wij 
zoeken voortdurend naar enthousiaste 
vrijwilligers, met name ook naar jonge 
mensen, dames, of mensen die door de 
week mee kunnen helpen vangen. 
Meedoen? Neem contact op ! 
http://vrs-awd.html

■ Namens alle ringers: Wil Tamis

Excursies naar de Marker Wadden !
Debby Doodeman van de vogelexcursies op het IJsselmeer maakt de komende tijd nog tal van trips naar de Mar-
ker Wadden, nieuw aangelegde natuureilandjes in het IJsselmeer. Inmiddels hebben die nieuwe pleisterplaatsen 
voor vooral watervogels hun eerste broedseizoen al bijna achter de rug, maar los daarvan is er sowieso heel veel 
te zien. Doodeman biedt de komende tijd nog tal van excursies aan. Het eiland ontwikkelt zich snel en ligt er op 
het moment van schrijven nu geel bij; velden vol moerasandijvie staan in bloei en de broedvogels hebben hun 
eerste jongen al weer in het leven geholpen.

Op onder meer de volgende data staan excursies gepland:
Zaterdag 8 juni, zaterdag 15 juni, dinsdag 18 juni, woensdag 19 juni (nog 7 plaatsen), dinsdag 20 augustus.

In het kort de excursies: de meeste zijn extra lang; het eiland is groot en om alles rustig te kunnen bekijken heb 
je wel even de tijd nodig. Met een presentatie onderweg over de bouw en ontwikkelingen van het eiland, de (broed)
vogels en het lopende onderzoek. Er zijn vogelgidsen om mee te wandelen, maar zelfstandig kan natuurlijk ook. 
Informatie (en leenkijkers) aan boord. Varen per zeilboot. Meestal vanaf Enkhuizen, soms Lelystad. De kosten per 
persoon bedragen zo’n 50 euro, inclusief lunch. Voor meer recente informatie kijk op www.fogol.nl


