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Vogelringstation

Het Gooi opgericht

Sinds 1 januari van dit jaar heeft het Gooi een eigen vogelringstation. Leden van

onze vogelwerkgroep richtten het Vogelringstation Het Gooi op. Via de Korhaan

zullen ze iedereen op de hoogte houden van de activiteiten.

Dick+A. Jonkers

Vanaf de jaren zestig werden

ook Jan van der Geld, Dick Jon-

kers en Eduard Osieck actief.

Later kwamen daar Daan Bui-

tenhuis en Wim Fokker bij.

Om vogels te mogen ringen is

een ontheffing van de Vogelwet
1936 en een ringvergunning

noodzakelijk, die door het Vogel-
trekstation wordt verstrekt. De

ringen en voor het vangen van

vogels noodzakelijke materialen

moeten door de ringers zelf wor-

den betaald. Met ingang van 1

januari 1996 moet zelfs voor de

vergunning worden betaald en

werden de prijzen van de ringen

aanzienlijk verhoogd. Het ringen

van vogels wordt hierdoor voor

particulieren een kostbare aan-

gelegenheid. Dit feit en het toe-

nemendeaantal gespecialiseer-
de tijdrovende projecten deed de

gedachte ontstaan om een

vogelringstation op te richten.

Deze samenwerkingsvorm werkt

tijd- en kostenbesparend en

biedt de mogelijkheid om subsi-

dies aan te vragen.

Op 1 januari 1997 ging het

Vogelringstation Het Gooi van

start. De vogelwerkgroep is de

eerste subsidiegever. Naar

sponsors wordt nog gezocht;

vrijwillige giften worden in dank

aanvaard. Het ringstation valt

onder de subgroep Avifauna en

alle medewerkers zijn lid van de

vogelwerkgroep. De ringers zijn
Daan Buitenhuis, Dick Jonkers,

Gerard Mijnhout en Bob van

Poelgeest. Vaste medewerkers:

Anco Driessen, Frans Leurs,

Rob Leurs, Harry de Rooy en

Frank van de Weijer.

Het belangrijkste en meest tijdro-
vende onderzoek is het Constant

Effort Site (CES)-project. Dit is

een ringprogramma, waarbij op

een vaste vangplaats met netten

van half mei tot half augustus

vogels worden geringd. Het is

landelijk opgezet om gegevensHet logo van het Vogelringstation

In 1899 introduceerde de

Deense onderwijzer Mortensen

het ringen van vogels in Europa.

Nederland volgde spoedig, ge-

ïnspireerd doorprof.dr. E.D. van

Oord van het Museum voor Na-

tuurlijke Historie in Leiden. Te-

genwoordig ligt de leiding bij het

Vogeltrekstation in Heteren.

Het Gooi, altijd al een “broed-

plaats” van ornithologen, heeft

zich bij het ringonderzoek niet

onbetuigd gelaten. De richting
naar gespecialiseerd ring-

onderzoek die in ons land is

ingeslagen om vragen over voor-

en achteruitgang van vogelsoor-
ten te kunnen beantwoorden

vraagt om een grote inzet van

de ringers. Om hieraan het

hoofd te kunnen bieden is tot

samenwerking besloten en dit

leidde tot de oprichting van een

ringstation.

Vele tientallen jaren geleden wa-

ren ringers al in het Gooi actief.

Een ringgroep bestaande uit

Henk Lichtenbelt, Niek Marra en

Jaap Taapken opereerde vroe-

ger in het Laarder Wasmeer.

Jaap Taapken en Koen Smits

haddenbovendien een vaste

ringplaats aan het toenmalige
IJsselmeer bij het Baboes, in de

omgeving van de monding van

de Eem. Smits ving zelfs

barmsijzen bij zijn huis in het

hart van Hilversum!

Latere ringers (Barend van

Ingen en Klaas Visser) ringden

onder andere grote aantallen vo-

gels langs het Gooimeer. Klaas

Visser legde in zijn ringerstijd
minstens 120.000vogels een

ring om. Mevrouw C.M. Lie-

bregts-Haaker zette diens ring-

werk voort.
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te verzamelen over dichtheid en

broedsucces van vogels. Rond-

vliegende broedvogels en later

hun jongen kunnen onder an-

dere een redelijk beeld geven

van de dichtheid en het

broedsucces.

De vangplaats ligt aan het Gooi-

meer bij Oud-Naarden. ‘s Win-

ters worden winteravond-

controles van nestkasten gehou-
den en de in de kasten slapende

holenbroeders geringd. In het

broedseizoen worden systema-

tisch bos- en indien aanwezig

kerkuilen en roofvogels geringd.

Wanneer dit door de nestkast-

controleurswordt doorgegeven

krijgen ook nestjongen van

holenbroeders een ring. Verder

is er ook aandacht voor jonge

weidevogels en dit geldt ook

voor oeverzwaluwkolonies.

De nieuwste activiteit is het

ganzenonderzoek, dat deze win-

ter van start is gegaan. In sa-

menwerking met ganzenvangers

zijn inmiddels ruim 200 kol-

ganzen en 13 rietganzen ge-

ringd. Als nieuwe activiteit is, in

het kader van een landelijk

onderzoek, voor dit jaar het op

grote schaal ringen van

boerenzwaluwen gepland.

Voor leden van de vogel-

werkgroep is het mogelijk om in

beperkte mate te komen kijken

hoe het CES-onderzoek in zijn

werk gaat. Gevangen vogels zijn
daar te bekijken. Belangstellen-
den dienen zich van tevoren te

melden bij Bob van Poelgeest

(035-6940996). Ook zal er in sa-

menwerking met de excursie-

commissie geprobeerd worden

als onderdeel van een excursie

eenmaal per jaar een bezoek

aan deze vaste vangplaats te

brengen. De leden zullen door

mededelingen in de Korhaan op

de hoogte worden gehouden van

het reilen en zeilen van het ring-
station en resultaten die zijn ge-

boekt.


