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De kleine karekiet. Dit is de meest gevangen soort. Bijna 111.000 exemplaren kregen 
een ring in Noord-Limburg.

Nummer twee van de gevangen vogels: de zwartkop, met bijna 99.000 gevangen 
exemplaren.

De meest spectaculaire vangst in een halve eeuw Noord-Limburgs ringwerk: de goud-
plevier. Die broedde voor het laatst in 1910 in België, maar in 1980 werd een jong 
exemplaar gevonden in het Kamp van Beverlo.

Rare jongens, die vogelringers. En dat 
ontkennen ze zelf ook niet. “Zelfs mijn 
vrouw vindt mij een tikkeltje gek”, lacht 
Carlo van Seggelen. “En toen de school-
juf vroeg waar vogels leven, vertelde mijn 
zoontje, toen drie jaar oud, dat ze niet 
alleen in bomen, maar ook in netten 
wonen. Nou, de juf is achteraf toch even 
met mij komen praten (lacht).” 
“Vaak zijn we om drie, vier uur ’s nachts 
in de weer, wanneer anderen in bed lig-
gen. De meeste vogels trekken ’s nachts”, 
legt collega Karel Van Endert uit. “Dat 
vinden mensen allemaal nogal geheim-
zinnig, zo in het donker. Maar dat is niet 
terecht.” 

UNiversiteit vaN het riNgeN
Toch vangen de heren niet óm te van-
gen. “Je krijgt trouwens niet zomaar 
een vergunning om vogels te ringen. 
Daarvoor moet je vier jaar stage lopen, 
en heel moeilijke examens afleggen in 
Brussel. Da’s dan voor het ringen van 
jonge vogels in een nest. Voor het vangen 
van vliegende vogels met netten komen er 
nog eens twee jaar bovenop. Beschouw 
het zo’n beetje als de universiteit van de 
vogelringers.”
“Het is ook allemaal niet zo eenvoudig. 
Je plukt zo’n vogeltje niet zomaar uit een 
net. En je moet niet alleen weten of het 
een pimpelmees is, maar bijvoorbeeld 
ook nog eens of het om een mannetje of 
een vrouwtje gaat. Er komt bovendien 
een heel pak administratie bij kijken.”
“Het is de Deen Mortensen die in 1899 
startte met het ringen van vogels. Hij 
vroeg zich af waar al die spreeuwen 
naartoe vlogen. Dat is nog altijd de kern 
van onze passie: weten waar die vogels 
vandaan komen, wat ze hier doen én 
waar ze heen trekken. Zoiets kan enkel 
door die vogels individueel herkenbaar 
te maken met een ring met een uniek 
nummer.”

MiLJarDeN vOgeLs
“De truc is natuurlijk dat iemand die 
vogel later vindt. Het mooie is immers 
dat je uit zo’n ringetje heel veel informatie 
kunt afleiden: de plaats, de timing, de 
ouderdom,...”
“In oktober zal je een bepaalde vogel 
bijvoorbeeld in Spanje aantreffen, en in 
december in Afrika. Zo weet je meteen 
waar ze overwinteren. Al is Afrika voor-

alsnog een grote blinde vlek. Niemand 
weet waar die beesten ginds uithangen. 
Gek hoor, want het gaat wel zo maar 
eventjes om miljarden dieren hè.”

NA HEEL LANG 
WACHTEN kWAm HET
vErLossENdE bEriCHT
uiT AfrikA: dE voGEL
WAs zWArT, éN LEkkEr

“Vogelringers, dat kennen ze in Afrika 
ook amper. Daarom vertrekken van hier-
uit speciale expedities om ginds geringde 
vogels, bijvoorbeeld boerenzwaluwen, 
te vangen. Als wij ze hier niet ringen, 
dan komen die onderzoekers ginds ook 
niets meer te weten. Stukje bij beetje valt 
de puzzel over die vogel uiteindelijk in 
elkaar.”

LeKKer Dier
“In Nederland kregen ze een tijdje ge-
leden bericht uit Afrika. Iemand had 
ginds blijkbaar ‘een vogel’ gevonden. 
Probleem: het ringnummer was onvol-
ledig. Na heel veel briefjes op en neer 
wisten ze dat het om een witte visdief óf 
een zwarte gierzwaluw ging.”
“Dus opnieuw een briefje naar die Afri-
kaan: was de vogel wit of zwart? Na 
heel lang wachten kwam het verlossende 
bericht uit Afrika: ‘de vogel was zwart, én 
lekker’ (lacht). Dat geeft meteen aan hoe 
ze daar tegen vogels aankijken. Nu, als 
je de hele week honger hebt, dan is daar 
voor alle duidelijkheid niks mis mee.”
“Of neem nu het onderzoeksteam dat 
op een Afrikaanse stam stootte. De 
vrouwen in die bewuste stam droegen 
heel opvallende halssnoeren. Wat was 
het geval? Die kettingen bestonden vol-
ledig uit vogelringetjes. Er is nog heel wat 
onderhandelwerk aan te pas gekomen 
om die ringen te pakken te krijgen. Voor 
die mensen was dat namelijk een status-
symbool. Maar voor ons hebben die 
ringen natuurlijk op wetenschappelijk 
vlak onschatbare waarde.”

riNger aLs BarOMeter
“Je kan heel wat afleiden uit die vangstre-
sultaten. Stel dat je minder jonge dieren 
in je netten krijgt, dan kan dat zijn omdat 
er minder broedparen de reis naar Afrika 
overleefd hebben. Of dat er te weinig 

iN De BaN
vaN De riNg
Noord-Limburgers ringen meer 
dan 700.000 vogels in halve eeuw

100 soorten
Grote roerganger van het vogelring-
werk in Noord-Limburg is Hubert 
Lehaen, in 2006 overleden. “In het 
begin ringde hij een paar honderd 
vogels per jaar. Tegenwoordig zijn 
het er ieder jaar rond de 40.000. 
Sinds 1956 beschikken we over een 
database van ruim 704.000 geringde 
vogels. Jaarlijks worden ongeveer 100 
soorten geringd.”

hoe vangen?
“De vogels worden met allerlei 
hulpmiddelen gevangen, maar vooral 
met mistnetten. Tegenwoordig wordt 
ook gebruik gemaakt van geluid om 
overtrekkende vogels naar beneden 
te lokken. Vroeger moesten de ringers 
veel inventiever zijn. Dan werd 
bijvoorbeeld een opgezette steenuil 
gebruikt om ze te lokken.”

Karel van endert (links) en Carlo 
van seggelen. 


