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 DOELSTELLINGEN VAN HET BELGISCH RINGWERK 
 

 

Het ringen van vogels is een belangrijk instrument voor de monitoring en de studie van in het wild 

levende vogelpopulaties. Het principe van het individueel merken laat toe richting en modaliteiten van 

de vogeltrek te bestuderen alsook de populatiedynamica en de evolutie op te volgen van vitale 

parameters (geboorte,overleving, doodsoorzaken). De continuïteit van het programma, dat in 1927 in 

België begon, laat toe langetermijntendenzen vast te stellen. Dit is bijzonder actueel in de contekst van 

de evaluatie van de toestand van het leefmilieu en van de invloed van klimaatswijzigingen. 

 

Het Belgisch Ringwerk heeft tot doel : 

 

op een kwaliteitsvolle wijze het verzamelen van gegevens te organiseren door een samenhangend 

netwerk van vrijwillige gecertificeerde medewerkers-ringers 

 

deze gegevens ter beschikking te stellen van wetenschappers, professionelen en amateurs, van 

beheerders en beleidsverantwoordelijken 

 

het ontwikkelen van kennis te bevorderen door deel te nemen aan de vorming van studenten van het 

hoger onderwijs 

 

het ontwikkelen van onderzoeksprogramma’s ten behoeve van het natuurbehoud 
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ACTIVITEITEN VAN HET BELGISCH RINGWERK IN 2014 

 
INLEIDING 

 

 

Dit rapport stelt de in 2014 gerealiseerde activiteiten in België voor van het Belgisch Ringwerk van het 

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN).  

 

Het Belgisch Ringwerk is ingeschakeld in het netwerk EURING, de vereniging van Europese 

ringcentrales. Deze organisatie verzekert de coherentie van de coderingsmethode van de gegevens, 

alsook het centraliseren van de hervangstbestanden. Dit alles is bedoeld om analyses op continentaal 

niveau te vergemakkelijken en aldus te bevorderen. EURING ontwikkelt eveneens pan-Europese 

onderzoekprogramma’s, waarin ook het Belgisch Ringwerk zich ten volle engageert.  

 

Het belang van het ringen als instrument voor het behoud van vogels en de natuurlijke habitats wordt 

geïllustreerd door de intensiteit van het wetenschappelijk gebruik van de aldus bekomen gegevens, 

zowel voor zuiver wetenschappelijke en toegepaste publicaties als voor de rechtstreekse bepaling of 

ontwikkeling van het beleid betreffende natuurbehoud via wetteksten en internationale conventies. De 

doelstellingen van het Belgisch Ringwerk richten zich duidelijk op de biologie van het natuurbehoud, 

waarbij de continuïteit in het verzamelen van de gegevens, de robuustheid van de staalname, de 

methodologische analyses en de promotie van autecologische studies bevorderd wordt. Het Belgisch 

Ringwerk maakt het zo mogelijk dat België, en ook de Gewesten, hun verplichtingen kunnen nakomen 

bij het opvolgen van de vogelpopulaties, in het bijzonder de trekvogels. Deze verplichtingen volgen 

rechtstreeks uit de EU-richtlijnen 79/409, 92/43, uit de Conventie van Bonn betreffende  het Behoud 

van trekkende soorten (CMS) en het akkoord over de watervogels van Afrika-Eurazië (AEWA). De 

bijdrage van België tot de studie van de trekroutes van de Huiszwaluw (Delichon urbicum), de 

Roodhalsgans (Branta ruficollis), de Toendraslechtvalk (Falco peregrinus calidus) en de 

Waterrietzanger (Acrocephalus paludicola) zijn verschillende voorbeelden (zie hoofdstuk V). 

 

Dit werk wordt gerealiseerd dank zij de inzet van een netwerk van 51 ringgroepen met een totaal van 

372 vrijwillige medewerkers-ringers. Voor een actuele staat van dit netwerk, zie Hoofdstuk I. 

 

Tijdens het jaar 2013 werden er in België 640.674 wilde vogels geringd. Voor de details van de 

aantallen per soort en per leeftijdsklasse (pulli vs volgroeid), zie Hoofdstuk II 

 

Sinds 2000 wordt een grote inspanning gedaan om de ringgegevens te informatiseren (programma 

PAPAGENO), dit om de toegang tot en het bestuderen van deze gegevens te vergemakkelijken. Bijna 

het totaal van de jaarlijks verzamelde ringgegevens in België is elektronisch beschikbaar. De huidige 

doelstelling is het vervolledigen van het bestand van hervangsten. Voor de stand van zaken op gebied 

van informatisering van de ringgegevens, zie Hoofdstuk III. Het totaal van ring- en 

terugmeldingsgegevens bedraagt op dit ogenblik respectievelijk 12.453.622 en 732.160. 

 

De wijze van de certificering van de ringers van het KBIN is een van de pijlers van het systeem omdat 

het de kwaliteit van de verzamelde gegevens garandeert. De resultaten van de examenzitting van 2014, 

waaraan 28 kandidaten deelnamen, zijn opgenomen in Hoofdstuk IV. 

 

De actuele onderzoekprogramma’s worden voorgesteld in Hoofdstuk V. De belangrijkste thema’s 

waarin het Belgisch Ringwerk expertise opbouwt, zijn: de studie van trekroutes en -gedrag, 

populatieschommelingen, het probleem van invasieve soorten, lange-termijn monitoring van kwetsbare 

soorten en epidemio-monitoring bij in het wild levende vogels. 
 

De Ringcentrale werkt rechtstreeks samen met Universiteiten en Hogescholen met het oog op het 

gebruik van de gegevens. De lopende thesissen, verhandelingen en studiewerken worden in Hoofdstuk 

VI voorgesteld.  

 

De lijst van de 19 ontvangen aanvragen voor toegang tot de gegevens in 2014 wordt in Hoofdstuk VII 

voorgesteld. 
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Bewustmaking tot de schoonheid en kwetsbaarheid van de natuur is een onderdeel van de essentiële 

doelstellingen van het Belgisch Ringwerk. De acties die in dit kader werden gerealiseerd, worden 

voorgesteld in Hoofdstuk VIII met in het bijzonder de 3 ringstations die open en toegankelijk zijn voor 

het publiek. 
 

Het bibliografisch repertorium van de studies die gebruik maken van geringde vogels in het kader van 

de activiteiten van het Belgisch Ringwerk, wordt stelselmatig vervolledigd. De lijst van de 

gepubliceerde werken van 2013 en 2014 wordt voorgesteld in Hoofdstuk IX.  Overdrukken van alle 

opgenomen artikels zijn beschikbaar op de Ringcentrale.  

 

De laatste jaren werden er verschillende procedures ingevoerd die toepasselijk zijn op de 

ringactiviteiten. Zij worden vermeld in Hoofdstuk X. De procedures in verband met de toegang tot de 

gegevens zijn opgenomen in Hoofdstuk XI en XII. Ze vormen de basis van het systeem:  de 

toegankelijkheid van de gegevens voor wetenschappelijke analyse, natuurbehoud en natuurbeheer. De 

nieuwe procedures, van toepassing vanaf 2014, worden vermeld in Hoofdstuk XIII en Hoofdstuk XIV. 

 

Het Belgisch Ringwerk (KBIN) wordt gefinancierd door de FOD Wetenschapsbeleid en door de 

ringers zelf. Tijdens de behandelde periode werd bijkomende financiering bekomen van de FOD 

Wetenschapsbeleid, de FOD Volksgezondheid, het FAVV, het CODA-CERVA, de Provincie West 

Vlaanderen, de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeente Sint-Pieters-Woluwe, 

het Leopold III Fonds voor natuuronderzoek en natuurbehoud, Electrabel GDF-Suez en de NAVO. 

.  
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HOOFDSTUK I 
 

HET NETWERK VAN MEDEWERKERS - RINGERS IN 2014 
 

 

Het netwerk van medewerkers - ringers 

 

Het netwerk van Belgische ringers telde op 01/01/2014 372 gecertificeerde medewerkers. De nu 

geldende procedure inzake certificering wordt uiteengezet in Hoofdstukken IV en XIII. Eenenvijftig 

ringgroepen waren in 2014 actief. Ze telden elk tussen de 1 en 22 ringers. De mediaan bedraagt 6 

ringers per ringgroep. 

 

Tweeëndertig groepen hebben hun zetel in Vlaanderen, 18 in Wallonië en 1 in Brussel. De 

geografische spreiding van de ringers is weergegeven in Figuur 1. 

 
Figuur 1: Woonplaats van de 372 medewerkers ringers van het KBIN in 2014. De woonplaats van de 

groepsoverste is aangeduid met een rode stip.  

 

 

Bij de in 2014 ingeschreven ringers hebben er 289 (77,1%) een vangvergunning 48 (12,8%) een 

nestvergunning, en 38 (10,1%) een specifieke vergunning. Drie ringers bezitten een nestvergunning én 

een specifieke vergunning. 

 

De verdeling van de ringvergunningen (zonder de dubbele vergunningen mee te rekenen) over de 

verschillende gewesten is als volgt: 291 voor het Vlaams Gewest, 139 voor het Waals Gewest en 26 

voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

 

De evolutie van het aantal ringers is sinds 2008 merkwaardig stabiel gebleven, de vergunningen van 

studenten die aan hun eindwerk of thesis werken buiten beschouwing gelaten (Figuur 2). Dit aantal 

hangt af van de in universiteiten ontwikkelde projecten en varieert dus niet op dezelfde manier als bij 

de andere werkgroepen en stations van het netwerk. 
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Figure 2 : Evolutie van het aantal medewerkers-ringers per type vergunning (V = vangvergunning, S = 

specifieke vergunning, N = nestvergunning). 

 

 

De groepsverantwoordelijken hebben een cruciale rol voor het goed functioneren van het netwerk. Ze 

coördineren het werk van de groep, ze  zijn de interface met het KBIN, ze zijn een kruispunt bij de 

transmissie van gegevens, ze begeleiden de vorming van stagiairs en ze leveren een bijdrage in de 

evolutie van het systeem onder meer via hun deelname aan de jaarlijkse vergadering van de 

groepsverantwoordelijken. De Ringdienst is hun veel verschuldigd! 

 

Eén groepsverantwoordelijke die vele jaren deze taak op zich nam, heeft einde 2014 de fakkel 

doorgegeven. Het betreft Jos Vanstallen, sinds 1960 (dus van bij de oprichting van werkgroepen en 

stations) verantwoordelijke van Station Ijsedal. Jos Vanstallen heeft tijdens deze periode (2014 niet 

inbegrepen) op een perfecte wijze voor de transmissie van 351.953 ringgegevens (101.927 pulli en 

250.026 volgr) gezorgd en hierbij moeten nog de duizenden controles en terugmeldingen gerekend 

worden. Meer in het bijzonder organiseerde hij een vaste vangplaats in Maleizen (Overijse) waar meer 

dan 30.000 vogels met de techniek van het plat net werden geringd.  Jos blijft nog ringen in zijn 

speciaal hiervoor aangelegde tuin in Hoeilaart en het is Luc Vanden Wyngaert die hem opvolgt. 

 

Etienne Vantieghem begon te ringen in 1975 en was verantwoordelijke van de groep 40 “Kortrijk” 

tussen 1988 en 2011. Tijdens zijn 40 jaar als actief ringer legde hij zich hoofdzakelijk toe op het ringen 

van pulli en hij heeft nog de gloriedagen meegemaakt van de bloeiende populaties Boerenzwaluwen en 

Gekraagde roodstaarten. Hij gaf de fakkel in 2011 door aan Freddy Vandeputte en neemt nu om 

gezondheidsredenen definitief afscheid van het ringwerk. 

 

Twee mensen die dicht bij het ringwerk stonden hebben ons in 2014 verlaten. Beiden waren tevens 

intens betrokken bij het natuurbehoud. Baron Emeritus Dr. Rudi Verheyen overleed op 6 januari 2014. 

Hij leidde de Ringdienst van 1961 tot 1972. Nadien kende hij een briljante wetenschappelijke carrière. 

Hij was voorzitter van verschillende adviesraden en realiseerde de fusie van de drie Antwerpse 

universiteiten tot de Universiteit Antwerpen waarvan hij de rector werd. Samen met Roger Arnhem 

herstructureerde hij in 1960 het Belgisch ringwerk. Het was tijdens zijn beleid dat de opdeling in 

werkgroepen en stations vorm kreeg en het was eveneens hij die het systeem van examens invoerde 

waardoor een eerste certificering werkelijkheid werd. Guido Burggraeve overleed op 14 maart 2014. 

Hij was lange tijd conservator van het Zwin en ringde er vogels. Hij was telkens weer geboeid door het 

ringwerk, vooral wanneer er activiteiten georganiseerd werden in de bekende “Duinbossen”.  
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Guido Burggraeve was tevens een begenadigd vulgarisator en een fijne kenner van vogels, planten en 

de ecologie van de schorren. 

 

De ornithologen van het Groothertogdom Luxemburg maken deel uit van het Belgisch Ringwerk. De 

32 ringers van werkgroep 33 Regulus gebruiken Belgische ringen volgens de procedures die in België 

van kracht zijn. De uitwisseling van gegevens is permanent, onder andere via hun deelname aan de 

jaarlijkse vergaderingen (groepsverantwoordelijken en Ringday) en hun tussenkomsten op het 

internetforum. De Luxemburgse collega’s hebben in totaal 31.326 vogels geringd in 2013. 

 

 

Jaarlijkse vergadering van de groepsverantwoordelijken 

 

De jaarlijkse vergadering ging door op 29 januari 2014 voor de Franstalige ringgroepoversten, en op 30 

januari 2014 voor de Nederlandstalige ringgroepoversten. In totaal waren er 40 van de 51 

ringgroepoversten van actieve werkgroepen aanwezig of vertegenwoordigd. De resultaten en het 

functioneren van het ringwerk in de loop van het jaar 2013 werden besproken. De volgende punten 

kwamen aan bod: 

 

Nieuwe structuur van het KBIN : sinds 1 mei 2013 zijn de wetenschappelijke diensten van het KBIN 

ingedeeld in 3 operationele directies. De Ringdienst – die de benaming BeBirds zal krijgen – is 

ingedeeld bij de operationele directie “Natuurlijk Milieu” (OD Natuur) die eveneens alle diensten 

groepeert van het vroegere BMM (Beheerseenheid Mathematisch Model van de Noordzee en de 

Scheldemonding), inbegrepen de teams voor oceanografisch onderzoek (het onderzoeksschip RV 

Belgica) en het patrouillevliegtuig. Het samenbrengen van deze pluridisciplinaire teams betekent een 

aanzienlijke versterking voor ons studie- en onderzoekspotentieel. De doelstellingen van de nieuwe 

directie luiden als volgt “het uitvoeren van fundamenteel en toegepast onderzoek in de domeinen van 

de biodiversiteit en de ecosystemen om zo bij te dragen tot het behoud en het duurzaam beheer van de 

leefomgeving”, hetgeen onmiddellijk aansluit bij de doelstellingen van de Ringdienst. Deze structurele 

evolutie is dus positief te noemen. DO Natuur heeft een eigen internetsite die door eigen personeel 

beheerd wordt (http://odnature.naturalsciences.be) waarin BeBirds in de loop van 2015 zijn plaats zal 

krijgen.  

 

Examens: De resultaten van de examens 2013 waren niet bijzonder goed. In totaal bedroeg het 

slaagpercentage 50%. Het was het gevoelen bij de examinatoren dat verschillende kandidaten niet klaar 

waren om een examen af te leggen. Het spreekt vanzelf dat dit vermeden moet worden: niet slagen 

betekent immers dikwijls dat de motivering sterk afneemt. Er wordt dus nogmaals op gewezen dat elke 

groepsverantwoordelijke zelf de kandidaat evalueert en dat een kandidaat slechts voorgedragen wordt 

als hij bekwaam geacht wordt, enerzijds om efficiënt en met respect voor het dier een vogel te 

manipuleren, anderzijds om te slagen in het theoretisch examen. Om te beletten dat iemand niet slaagt 

omwille van een gebrekkige voorbereiding werd, na collegiale beraadslaging, beslist dat een kandidaat 

die een eerste keer niet slaagt, zich het volgende jaar opnieuw mag aanmelden. Slaagt hij een tweede 

keer niet, dan moet hij twee jaar wachten om een nieuwe poging te ondernemen. Er wordt tevens aan 

herinnerd dat een ringer die zijn activiteiten gedurende 5 jaar of meer onderbreekt, zich opnieuw moet 

aanbieden voor een examen alvorens hij opnieuw kan opgenomen worden op de lijst van medewerkers-

ringers van het KBIN. De procedure om medewerker-ringer te worden, wordt ten gevolge van deze 

discussie opnieuw beschreven (zie Hoofdstuk XIII). 

 

Discussie naar aanleiding van de richtlijn betreffende het manipuleren van vogels bij het ringen 

(vraag van Steven Vansteenkiste) : De regel “In afwachting dat ze geringd worden mogen vogels niet 

in zakken of bakken bewaard worden waarvan het grootste gedeelte uit plastiek bestaat. Uitzondering 

wordt gemaakt voor pluimveemanden.” dient letterlijk begrepen te worden. Er wordt duidelijk gezegd 

“in afwachting dat ze geringd worden”. Dit betekent dus dat het neerlaten van het nest naar de grond 

van jonge roofvogels of reigers in een plastieken tonnetje toegelaten is, maar dat ze niet in de 

beschreven zakken of bakken mogen blijven in afwachting dat ze geringd worden. Uiteraard geldt hier 

ook in de eerste plaats het gezond verstand: het tonnetje mag niet hermetisch afgesloten worden en op 

de bodem wordt een absorberend substraat aangebracht (stof, bladeren, hooi) om te beletten dat de pulli 

zich met hun eigen uitwerpselen bevuilen. Er wordt collegiaal beslist dat de regel “Het ringen met 

publiek tijdens een geplande actie moet altijd gebeuren in de aanwezigheid van minstens 2 ringers.” 

niet moet toegepast worden in het geval van het ringen van pulli van zangvogels of   nachtroofvogels.  

Het is in dergelijke gevallen immers weinig waarschijnlijk dat de ringer zich plots geconfronteerd ziet 

http://odnature.naturalsciences.be/
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met een massa vogels of met een niet te voorzien gedrag van een pullus. De richtlijn zal in deze zin 

worden aangepast vanaf  01/02/2015 (zie Hoofdstuk XIII). Voor het overige is iedereen akkoord dat 

deze richtlijn, die een code van goede praktijk oplegt bij het manipuleren van wilde vogels, in zijn 

totaliteit strikt moet toegepast worden. 

 

Compatibiliteit van Papageno 2013 met  nieuwe Windows-versies (vraag Willy Paessens) : de 

versie 2013 is er juist op gericht om het programma te kunnen gebruiken met Windows 8 en dit lukt 

perfect. Soms verloopt een eerste installatie niet vlot, mar ze is wel altijd mogelijk. De handleiding 

Papageno 2013 legt in detail uit hoe te werk te gaan bij een nieuwe installatie, hoe een update uit te 

voeren en hoe het programma  over te brengen naar een nieuwe PC. De beschreven procedures moeten 

wel strikt gevolgd worden. 

 

 

Ringday 2014 

 

De Ringday 2014 werd zondag 16 maart 2014 georganiseerd in het Provinciaal Domein Bois des Rêves 

te Ottignies (http://boisdesreves.be), in samenwerking en met steun van de provincie Waals Brabant en 

met deelname van het Opvangcentrum Birds Bay (http://www.birdsbay.be) .  

 

Deze ontmoetingsdag wordt uitsluitend voor alle ringers en stagiairs georganiseerd.  

 

De hele dag waren er standen met door ringers tentoongestelde vangmiddelen (fuiken, vallen, 

springnetjes) te bekijken. Er was een hoogtenet (12m hoog) opgesteld dat ontwikkeld werd voor de 

vangst van Halsbandparkieten (Psittacula krameri) (zie Hoofdstuk V), hetgeen tot de onverwachte 

vangst van een Wilde eend (Anas platyrhynchos) leidde. 

 

Onze partner de “Moulin de Bierges” (http://www.moulindebierges.be) verzorgde een stand met 

vogelboeken, klein materiaal en een grote keuze fuiken voor rallen en kraaiachtigen.  

 

Tevens was er een KBIN-stand met demonstratie en verkoop van ringmateriaal (grote keuze van 

mistnetten, ring- en ontringtangen, meetlatten, linnen zakjes en weegschalen). 

 

De middaglunch (aangeboden door de provincie Waals Brabant) bood uiteraard de mogelijkheid om 

contacten met collega’s te versterken of nieuwe samenwerkingen te bespreken. 

 

Het programma zag er als volgt uit (voormiddag voor de Franstaligen, namiddag voor de 

Nederndstaligen) 

 

09u00 Ontvangst van de deelnemers 

09u30 Aanvang van de Franstalige communicaties: welkomstwoord. 

09u40 Overleg en discussie over de doelstellingen van het ringen (Didier Vangeluwe, KBIN). 

10u00 Hoe wordt men medewerker-ringer van het KBIN? Het proces van a tot z uitgelegd (Didier 

Vangeluwe, KBIN). 

10u30 QUIZ: determinatiewedstrijd van 40 dia’s met vogels in de hand. 

10u45-11u00 pauze. 

11u00 Het ringen van gerevalideerde vogels: veldervaring (Vincent Bulteau, Opvangcentrum BirdsBay 

en Wgr 88). 

11u25 Het ringen van Halsbandparkieten. Hoe en waarom? (Alexis Dall’Asta Wgr  88 met 

medewerking van Frans Mertens St. Hirundo) 

11h50 Voorstelling van het boek « Guide d’identification des oiseaux en main » door auteur Laurent 

Demongin  

12u00 – 14u00 : Lunch 

14u00 Aanvang van de Nederlandstalige communicaties: welkomstwoord 

14u10 Overleg en discussie over de doelstellingen van het ringen (Didier Vangeluwe, KBIN). 

14u30 Hoe wordt men een medewerker-ringer van het KBIN? Het proces van a tot z uitgelegd (Didier 

Vangeluwe, KBIN). 

15u00 QUIZ: determinatiewedstrijd van 40 dia’s met vogels in de hand. 

15h15 – 15h30: Pauze 

15u30 Het ringen van gerevalideerde vogels: veldervaring (Vincent Bulteau, opvang centrum  

BirdsBay en wgr 88). 

http://boisdesreves.be/
http://www.birdsbay.be/
http://www.moulindebierges.be/
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15u50 Het ringen van Halsbandparkieten. Hoe en waarom? (Alexis Dall’Asta wgr  88 met 

medewerking van Frans Mertens st. Hirundo)  

16h20 Voorstelling van het boek « Guide d’identification des oiseaux en main » door auteur Laurent 

Demongin  

16u30 einde van de Nederlandstalige communicaties 

17u30 einde van de Ringday 2014 

 

 

  

  
 

Figuur 3 : Herinneringen aan Ringday 2014. Van links naar rechts en van boven naar beneden : 

welkomstwoord door gedeputeerde Marc Bastin, zicht van de conferentiezaal, de verschillende standen, 

voorstelling van een ringfuik door Frédéric Dermien. 

 

In totaal waren namen 185 ringers en stagiairs (Figuur 3) deel aan deze derde Ringday . Dit betekent 

het hoogste aantal deelnemers sedert de eerste Ringday (Couvin 2011). Een reportage over dit 

evenement werd dezelfde dag uitgezonden in het journaal van RTL-TV1 (19u00). Tevens publiceerde 

het dagblad “Vers l’Avenir” op 18/03/2014 een artikel “600.000 Oiseaux bagués par an”. 
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HOOFDSTUK II 

 

JAARSTAAT VAN DE IN BELGIË IN 2013 GERINGDE VOGELS  

 

Wetenschappelijk naam Soort pulli FG totaal 

Tachybaptus ruficollis Dodaars 2 23 25 

Podiceps cristatus Fuut 4 18 22 

Podiceps nigricollis Geoorde Fuut 1   1 

Fulmarus glacialis Noordse Stormvogel   3 3 

Oceanodroma leucorhoa Vaal Stormvogeltje   1 1 

Sula bassana Jan Van Gent   4 4 

Phalacrocorax carbo Aalscholver 66 4 70 

Botaurus stellaris Roerdomp   1 1 

Ixobrychus minutus Woudaapje   5 5 

Egretta alba Grote Zilverreiger   1 1 

Ardea cinerea Blauwe Reiger 50 28 78 

Ciconia nigra Zwarte Ooievaar 19 1 20 

Ciconia ciconia Ooievaar 97 2 99 

Platalea leucorodia Lepelaar 12 1 13 

Cygnus olor Knobbelzwaan 3 70 73 

Cygnus bewickii Kleine Zwaan   5 5 

Anser anser Grauwe Gans   1 1 

Anser indicus Indische Gans   1 1 

Branta canadensis Canadese Gans 197 903 1100 

Branta leucopsis Brandgans 37 25 62 

Alopochen aegyptiacus Nijlgans 14 28 42 

Tadorna tadorna Bergeend 1 53 54 

Tadorna ferruginea Casarca 2   2 

Aix galericulata Mandarijneend   4 4 

Anas strepera Krakeend 26 15 41 

Anas crecca Wintertaling   97 97 

Anas platyrhynchos Wilde Eend 353 563 916 

Anas acuta Pijlstaart   1 1 

Aythya ferina Tafeleend 4 5 9 

Aythya nyroca Witoogeend   1 1 

Aythya fuligula Kuifeend 36 177 213 

Pernis apivorus Wespendief 16 7 23 

Milvus milvus Rode Wouw 54 1 55 

Circus aeruginosus Bruine Kiekendief 39 11 50 

Circus cyaneus Blauwe Kiekendief   8 8 

Accipiter gentilis Havik 158 26 184 

Accipiter nisus Sperwer 174 451 625 

Buteo buteo Buizerd 93 327 420 

Buteo lagopus Ruigpootbuizerd   1 1 

Pandion haliaetus Visarend   1 1 

Falco tinnunculus Torenvalk 1193 251 1444 

Falco columbarius Smelleken   8 8 

Falco subbuteo Boomvalk 10 66 76 

Falco peregrinus Slechtvalk 155 6 161 
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Wetenschappelijk naam Soort pulli FG totaal 

Perdix perdix Patrijs   19 19 

Coturnix coturnix Kwartel   1130 1130 

Phasianus colchicus Fazant   6 6 

Rallus aquaticus Waterral 7 1481 1488 

Porzana porzana Porseleinhoen   63 63 

Crex crex Kwartelkoning   2 2 

Gallinula chloropus Waterhoen 36 370 406 

Fulica atra Meerkoet 17 167 184 

Haematopus ostralegus Scholekster 125 121 246 

Recurvirostra avosetta Kluut 38   38 

Charadrius dubius Kleine Plevier 15 10 25 

Charadrius hiaticula Bontbekplevier   52 52 

Pluvialis apricaria Goudplevier   327 327 

Vanellus vanellus Kievit 902 210 1112 

Calidris canutus Kanoetstrandloper   33 33 

Calidris minuta Kleine Strandloper   3 3 

Calidris ferruginea Krombekstrandloper   4 4 

Calidris maritima Paarse Strandloper   1 1 

Calidris alpina Bonte Strandloper   101 101 

Philomachus pugnax Kemphaan   19 19 

Lymnocryptes minimus Bokje   9 9 

Gallinago gallinago Watersnip   64 64 

Scolopax rusticola Houtsnip   40 40 

Limosa limosa Grutto 13   13 

Limosa lapponica Rosse Grutto   11 11 

Numenius phaeopus Regenwulp   131 131 

Numenius arquata Wulp 3 157 160 

Tringa erythropus  Zwarte Ruiter   2 2 

Tringa totanus Tureluur 1 82 83 

Tringa nebularia Groenpootruiter   3 3 

Tringa ochropus Witgatje   57 57 

Tringa glareola Bosruiter   2 2 

Actitis hypoleucos Oeverloper   93 93 

Arenaria interpres Steenloper   34 34 

Larus melanocephalus Zwartkopmeeuw 799 263 1062 

Larus ridibundus Kokmeeuw 1735 4658 6393 

Larus canus Stormmeeuw   3185 3185 

Larus canus henei Stormmeeuw ssp heinei   51 51 

Larus fuscus Kleine Mantelmeeuw 125 327 452 

Larus fuscus fuscus Kleine Mantelmeeuw ssp fuscus   1 1 

Larus argentatus Zilvermeeuw 174 480 654 

Larus argentatus argentatus Zilvermeeuw ssp argentatus   1 1 

Larus michahellis Geelpootmeeuw   2 2 

Larus argentat. x Larus michahellis  Zilvermeeuw x Geelpootmeeuw 2   2 

Larus cachinnans Pontische Meeuw   1 1 

Sterna sandvicensis Grote Stern   4 4 

Sterna hirundo Visdief 308 140 448 

Sterna paradisaea Noordse Stern   1 1 

Sterna albifrons Dwergstern 28 4 32 
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Wetenschappelijk naam Soort pulli FG totaal 

Chlidonias niger Zwarte Stern   2 2 

Uria aalge Zeekoet   8 8 

Acla torda Alk   2 2 

Columba livia Rotsduif   1 1 

Columba oenas Holenduif 393 119 512 

Columba palumbus Houtduif 68 997 1065 

Streptopelia decaocto Turkse Tortel 32 905 937 

Streptopelia turtur Tortel   1 1 

Cuculus canorus Koekoek   6 6 

Psittacula krameri Halsbandparkiet   133 133 

Tyto alba Kerkuil 373 102 475 

Bubo bubo Oehoe 67 2 69 

Athene noctua Steenuil 1351 360 1711 

Strix aluco Bosuil 85 118 203 

Asio otus Ransuil 9 85 94 

Asio flammeus Velduil   2 2 

Caprimulgus europaeus Nachtzwaluw 15 75 90 

Apus apus Gierzwaluw 307 346 653 

Apus pallidus Vale Grierzwaluw   1 1 

Alcedo atthis Ijsvogel   167 167 

Upupa epops Hop   1 1 

Jynx torquilla Draaihals   397 397 

Picus viridis Groene Specht   105 105 

Dryocopus martius Zwarte Specht 2 1 3 

Dendrocopos major Grote Bonte Specht   418 418 

Dendrocopos medius Middelste Bonte Specht   17 17 

Dendrocopos minor Kleine Bonte Specht   26 26 

Calandrella brachydactyla Kortteenleeuwerik   1 1 

Lullula arborea Boomleeuwerik   102 102 

Alauda arvensis Veldleeuwerik 2 10592 10594 

Riparia riparia Oeverzwaluw 8 893 901 

Hirundo rustica Boerenzwaluw 3301 11651 14952 

Hirundo rustica x Delichon urbicum Boerenzwaluw x Huiszwaluw   2 2 

Delichon urbicum Huiszwaluw 822 1987 2809 

Anthus richardi Grote Pieper   2 2 

Anthus campestris Duinpieper   1 1 

Anthus trivialis Boompieper   1691 1691 

Anthus pratensis Graspieper   15106 15106 

Anthus spinoletta  Water/Oeverpieper   3 3 

Anthus spinoletta spinoletta Waterpieper   61 61 

Anthus spinoletta littoralis Oeverpieper   5 5 

Motacilla flava Gele Kwikstaart   2115 2115 

Motacilla flava flava Gele Kwikstaart ssp flava 4 123 127 

Motacilla flava flavissima Gele Kwikstaart ssp flavissima   50 50 

Motacilla flava thunbergii Gele Kwikstaart ssp thunbergii   34 34 

Motacilla cinerea Grote Gele Kwikstaart 61 530 591 

Motacilla alba Witte Kwikstaart  19 1403 1422 

Motacilla alba alba Witte Kwikstaart ssp alba 17 3801 3818 

Motacilla alba yarrellii Witte Kwikstaart ssp yarrellii   136 136 
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Wetenschappelijk naam Soort pulli FG totaal 

Bombycilla garrulus Pestvogel   6 6 

Cinclus cinclus Waterspreeuw 630 17 647 

Troglodytes troglodytes Winterkoning 29 1884 1913 

Prunella modularis Heggemus 64 17928 17992 

Erithacus rubecula Roodborst 81 25817 25898 

Luscinia luscinia Noordse Nachtegaal   2 2 

Luscinia megarhynchos Nachtegaal   342 342 

Luscinia svecica Blauwborst 1 704 705 

Luscinia svecica svecica Roodgesterde Blauwborst   6 6 

Luscinia svecica cyanecula Witgesterde Blauwborst 1 658 659 

Phoenicurus ochruros Zwarte Roodstaart 164 224 388 

Phoenicurus phoenicurus Gekraagde Roodstaart 146 1851 1997 

Saxicola rubetra Paapje   214 214 

Saxicola torquata Roodborsttapuit 129 175 304 

Oenanthe oenanthe Tapuit   95 95 

Oenanthe oenanthe leucorhoa Tapuit ssp leucorhoa   58 58 

Oenanthe oenanthe oenanthe Tapuit ssp oenanthe   21 21 

Turdus torquatus Beflijster   6 6 

Turdus merula Merel 418 7686 8104 

Turdus pilaris Kramsvogel 2 5086 5088 

Turdus philomelos Zanglijster 59 10024 10083 

Turdus iliacus Koperwiek   7658 7658 

Turdus viscivorus Grote Lijster 12 34 46 

Cettia cetti Cetti's Zanger   64 64 

Locustella naevia Sprinkhaanrietzanger 1 2567 2568 

Locustella fluviatilis Krekelzanger   3 3 

Locustella luscinioides Snor   115 115 

Acrocephalus paludicola Waterrietzanger   83 83 

Acrocephalus schoenobaenus Rietzanger 3 9135 9138 

Acrocephalus agricola Veldrietzanger   2 2 

Acrocephalus dumetorum Struikrietzanger   4 4 

Acrocephalus palustris Bosrietzanger 20 12665 12685 

Acrocephalus scirpaceus Kleine Karekiet 28 72354 72382 

Acrocephalus arundinaceus Grote Karekiet   21 21 

Hippolais caligata Kleine spotvogel   2 2 

Hippolais icterina Spotvogel 3 545 548 

Hippolais polyglotta Orpheusspotvogel   32 32 

Sylvia nisoria Sperwergrasmus   8 8 

Sylvia curruca Braamsluiper 5 682 687 

Sylvia communis Grasmus 8 7849 7857 

Sylvia borin Tuinluiter 5 11636 11641 

Sylvia atricapilla Zwartkop 23 122644 122667 

Phylloscopus borealis Noordse boszanger   1 1 

Phylloscopus proregulus Pallas' Boszanger   3 3 

Phylloscopus inornatus Bladkoninkje   68 68 

Phylloscopus inornatus inornatus Bladkoninkje ssp inornatus   16 16 
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Wetenschappelijk naam Soort pulli FG totaal 

Phylloscopus schwarzi Raddes Boszanger   1 1 

Phylloscopus sibilatrix Fluiter 46 230 276 

Phylloscopus collybita Tjiftjaf 10 26847 26857 

Phylloscopus collybita abietinus Tjiftjaf ssp abietinus   7 7 

Phylloscopus collybita tristis Tjiftjaf ssp tristis   12 12 

Phylloscopus trochilus Fitis 11 5614 5625 

Phylloscopus trochilus acredula Fitis ssp acredula   6 6 

Regulus regulus Goudhaantje   1151 1151 

Regulus ignicapillus Vuurgoudhaantje   1171 1171 

Muscicapa striata Grauwe Vliegenvanger 34 81 115 

Ficedula hypoleuca Bonte Vliegenvanger 4758 286 5044 

Panurus biarmicus Baardmannetje   24 24 

Aegithalos caudatus Staartmees   1760 1760 

Aegithalos caudatus caudatus Staartmees ssp caudatus   6 6 

Parus palustris Glanskop 49 260 309 

Parus montanus Matkop 30 277 307 

Parus cristatus Kuifmees 38 206 244 

Parus ater Zwarte Mees 572 4784 5356 

Parus caeruleus Pimpelmees 17703 22822 40525 

Parus major Koolmees 21430 28698 50128 

Sitta europaea Boomklever 1133 355 1488 

Certhia familiaris Taigaboomkruiper 4 17 21 

Certhia brachydactyla Boomkruiper 117 340 457 

Remiz pendulinus Buidelmees   6 6 

Oriolus oriolus Wielewaal   1 1 

Lanius collurio Grauwe Klauwier   49 49 

Lanius excubitor Klapekster   6 6 

Garrulus glandarius Vlaamse Gaai 12 325 337 

Pica pica Ekster 22 235 257 

Nucifraga c. caryocatactes Notenkraker ssp caryocatactes   1 1 

Corvus monedula Kauw 702 1793 2495 

Corvus monedula monedula Kauw ssp monedula 21 4 25 

Corvus frugilegus Roek   36 36 

Corvus corone Zwarte Kraai 19 669 688 

Corvus corax Raaf 4   4 

Sturnus vulgaris Spreeuw 622 11551 12173 

Passer domesticus Huismus 153 3295 3448 

Passer montanus Ringmus 248 3125 3373 

Passer montanus x P. domesticus Ringmus x Huismus 2 5 7 

Fringilla coelebs Vink 27 16063 16090 

Fringilla montifringilla Keep   12116 12116 

Serinus serinus Europese Kanarie   218 218 

Carduelis chloris Groenling 5 9834 9839 

Carduelis carduelis Putter 9 2193 2202 

Carduelis carduelis carduelis Putter ssp carduelis   3 3 

Carduelis spinus Sijs   10532 10532 

Carduelis cannabina Kneu 19 6389 6408 

Carduelis flavirostris Frater   5 5 

Carduelis flammea Barmsijs   102 102 
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Wetenschappelijk naam Soort pulli FG totaal 

Carduelis flammea flammea Grote Barmsijs   561 561 

Carduelis flammea cabaret Kleine Barmsijs   1277 1277 

Loxia curvirostra Kruisbek   169 169 

Pyrrhula pyrrhula  Goudvink   34 34 

Pyrrhula pyrrhula pyrrhula Goudvink ssp pyrrhula   25 25 

Pyrrhula pyrrhula europaea Goudvink ssp europoea   365 365 

Coccothraustes coccothraustes Appelvink   1580 1580 

Calcarius lapponicus Ijsgors   2 2 

Zonotrichia albicollis Witkeelgors   1 1 

Emberiza citrinella Geelgors 4 726 730 

Emberiza hortulana Ortolaan   13 13 

Emberiza pusilla Dwerggors   4 4 

Emberiza schoeniclus Rietgors   5877 5877 

Miliaria calandra Grauwe Gors 4 1 5 

TOTAAL   63720 576954 640674 

 

 

 
 

Figuur 4. Voorbeeld van het gebruik van ringgegevens: vergelijking tussen de vangplaatsen van 

Bladkoninkjes (Phylloscopus inornatus) in 2013 (n=68) en de vangplaatsen van Tjiftjaffen 

(Phylloscopus collybita) in de periode 15 september-31 oktober. 
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HOOFDSTUK III 
 

DATABEHEER – INFORMATISERING – PAPAGENO 
 

 

De ringgegevens en de terugmeldingen, verkregen in het kader van het Belgisch Ringwerk, staan ter 

beschikking van onderzoekers, al of niet professionelen, die ze wensen te analyseren. De procedures 

om deze gegevens te verkrijgen worden uiteengezet in de hoofdstukken XI en XII van dit verslag. Het 

hoofddoel van het programma PAPAGENO, sinds 2000 ontwikkeld dankzij het talent en de belangloze 

inzet van een medewerker- ringer (Paul Vandenbulcke), is de gemakkelijke toegang tot de gegevens 

door ze elektronisch ter beschikking te stellen. 

 

 

Het programma PAPAGENO 

 

PAPAGENO werd vanaf 2000 ter beschikking gesteld van alle medewerkers-ringers. Nieuwe versies 

zagen het daglicht in 2003, 2005, 2007, 2010 en 2013. 

Aan de ringers die voor 2010 ingeschreven zijn en die niet in staat zijn om PAPAGENO te gebruiken, 

is het nog altijd toegelaten om gegevens op papieren lijsten in te sturen. Alle werkgroepen moeten en 

zijn sinds 2009 verbonden met PAPAGENO. Sedert 2010 is elke nieuwe medewerker verplicht zijn 

gegevens in te voeren in Papageno. 

 

Het programma heeft meerdere doelstellingen. Het laat de ringers toe hun ringgegevens en 

terugvangsten te digitaliseren binnen een zeer gebruiksvriendelijke Windows-omgeving, die hen 

bovendien de mogelijkheid biedt een groot aantal analyses uit te voeren, waaronder een kartografische 

verwerking. PAPAGENO beoogt eveneens een kwaliteitsverbetering van de ingevoerde data door de 

mogelijkheid te creëren bijkomende gegevens te coderen over vanginspanning, typologie van het  

habitat op de vangstplaats met daarnaast ook morfometrische variabelen en etho-ecologische 

parameters. 

 

De medewerkers-ringers sturen hun gegevensbestanden, die automatisch door PAPAGENO 

geproduceerd worden, via hun groepsverantwoordelijke regelmatig door naar het KBIN via internet. 

Deze bestanden worden dan in de databank van het Ringwerk opgenomen.   

 

Dit systeem vergemakkelijkt het inbrengen van gegevens, verhoogt hun kwaliteit, vermijdt verzending 

per post, automatiseert voor een deel de verwerking van de terugvangsten en maakt het mogelijk over 

elektronische gegevens te beschikken die gemakkelijk toegankelijk zijn voor analyse.  

 

 

Staat van informatisering 

 

Op 31 december 2014 telde de databank met ringgegevens van het KBIN 12.453.622 records. Elk 

record komt overeen met één ringnummer en bevat tot 39 velden, waarvan er 13 systematisch worden 

ingevuld.  

 

Dit vertegenwoordigt een groei van 883.733 gegevens sinds vorig jaar. Dit resultaat is hoger dan de 

jaarstaat, wat aantoont dat het historisch invoeren van gegevens voortgaat. Het invoeren van historische 

gegevens wordt zowel door de ringers zelf als door het personeel van het KBIN uitgevoerd. Dit jaar 

was dit speciaal het geval in het kader van een opdracht van de provincie West-Vlaanderen voor het 

digitaliseren van de ringgegevens van graaf Léon Lippens, oprichter van het natuurreservaat van het 

Zwin (zie Hoofdstuk V). 

 

Van in totaal 384 verschillende soorten en ondersoorten zijn de ringgegevens beschikbaar.  
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Het percentage van uit 2013 ingevoerde ringgegevens bedraagt 98.1 %. Sinds 2004 is deze waarde 

steeds hoger dan 95%, en hoger dan 75% sinds 2002 (Figuur 5).  Deze waarde bedraagt meer dan 25% 

vanaf 1990, en meer dan 50% vanaf 1998. Ter herinnering: Papageno werd in 2000 beschikbaar, wat 

een enorm en opmerkelijk werk betekent van invoeren en omzetting van gegevens van het oude 

formaat. 

 

 
 

Figuur 5. Evolutie sinds 2000 van de jaarstaten in België (gele balkjes) en aanduiding van het 

percentage van de geïnformatiseerde gegevens. 

 

 

Het invoeren van de gegevens van 2013 werd uitgevoerd door 272 verschillende medewerkers-ringers 

ofwel een stijging van 8 ten opzichte van 2012 (figuur 6).  Dit is het gevolg van het feit dat alle nieuwe 

medewerkers sinds 2010 verplicht zijn  hun gegevens in Papageno-formaat in te sturen. Het aantal 

ringers die jaarlijks gegevens invoeren in PAPAGENO bedraagt meer dan 100 vanaf 1993. 

 

 
 

Figuur 6. Evolutie van het aantal ringers die hun gegevens in Papageno-formaat invoeren. 
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De doelstelling om vrijwel de totaliteit van de ringgegevens elektronisch ter beschikking te stellen voor 

analyse, wordt aldus verder gerealiseerd. Dit resultaat, bekomen door de enorme inzet van de ringers 

zelf, is bijzonder belangrijk: het toont de hoeveelheid gegevens aan die onmiddellijk beschikbaar zijn 

voor analyse. 

 

De situatie op het niveau van de geografische verspreiding van de inspanning van het ringen verschilt 

licht ten opzichte van 2012. Het aantal geografische eenheden (in de meeste gevallen = gemeente voor 

de fusie), waar in 2013 vogels geringd werden, is gelijk aan 1348 ten opzichte van 1489 vorig jaar, wat 

een vermindering van 10% vertegenwoordigt. Het aantal lokaliteiten waar meer dan 10.000 vogels 

werden geringd is nu 13 in plaats van 12 (provincie Antwerpen : 6, provincie Limburg : 3, provincie 

Oost-Vlaanderen: 2, provincie Luik: 1, provincie Luxemburg : 1). We merken dus een tendens in de 

concentratie van de inspanning van het ringen die, als ze zich voortzet, geen positieve evolutie zou zijn. 

Het is inderdaad belangrijk om informatie over het voorkomen, de dynamiek en de verplaatsingen van 

vogels ter beschikking te kunnen stellen over de grootst mogelijke oppervlakte en met een goede 

spreiding. Dit laat onder andere toe eventuele verbanden te leggen tussen de verzamelde parameters en 

de verschillende biografische regio’s van België. 

 

De inspanning is het zwakst in het westen van de Ardennen , Henegouwen en de Gaume in het 

bijzonder, met twee stations in het zuiden van het land als opvallende uitzondering (Figuur 7). 

 

 
Figuur 7. Spreiding van de locaties waar in 2013 vogels werden geringd, met aanduiding van het 

aantal betrokken individuen. De analyse omvat 628.078 gegevens, d.i. 98.0 % van de jaarstaat. 
 

 

Het bestand van terugmeldingsgegevens telde op 31/12/2014 732.160 gegevens, ofwel een stijging 

van 56233 gegevens in de loop van het jaar. Dit cijfer bestaat uit gegevens effectief verkregen in 2014 

maar ook uit een belangrijk aantal terugmeldingen van de vorige jaren. 

 

De verspreiding van terugmeldingen per type is het volgende: 

 

Totaal aantal terugmeldingen van in België geringde vogels: 697.738 

Terugmeldingen ter plaatse van in België geringde vogels: 434.166 

Terugmeldingen op afstand van in België geringde vogels: 297.994 

Buitenlandse terugmeldingen van in België geringde vogels: 96.960 

Belgische terugmeldingen van in het buitenland geringde vogels: 31.476 

 

Het aantal terugmeldingen betreffende in het buitenland geringde vogels zijn slechts gedeeltelijk 

ingevoerd. Deze gegevens werden maar sinds 2003 systematisch gecodeerd. Ze zijn echter in de 
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databanken van het land van oorsprong en in het algemeen bestand van EURING geregistreerd Het 

historisch invoeren van deze gegevens wordt per geval op het KBIN uitgevoerd wanneer deze gegevens 

nodig zijn voor een analyse. De terugmeldingen ter plaatse worden eveneens maar sinds 2003 verplicht 

ingevoerd. Dit onderdeel van het bestand is dus ook partieel, maar is het onderwerp van codering op 

het KBIN. In 2014 werden 2875 op papieren formulieren gearchiveerde controlegegevens, daterend 

van de jaren 1957 tot 2011, ingevoerd. De ringers kunnen uiteraard op vrijwillige basis hun historische 

controlegegevens invoeren.  

 

De verwerking van de in 2014 gerealiseerde terugmeldingen is nog niet voltooid, omdat sommige 

gegevens nog moeten overgemaakt worden. De gegevens van 2013 zijn in theorie volledig en dus voor 

het grootste deel verwerkt.  

 

Het totaal aantal in dat jaar ingevoerde gegevens bedraagt 38.139 verdeeld over 26.033 verschillende 

individuen en verspreid als volgt: 

 

Totaal aantal terugmeldingen van in België geringde vogels: 37.103 

Terugmeldingen ter plaatse van in België geringde vogels: 31.423 

Terugmeldingen op afstand van in België geringde vogels: 5.686 

Buitenlandse terugmeldingen van in België geringde vogels: 2.536 

Belgische terugmeldingen van in het buitenland geringde vogels: 1036 

Aantal landen betrokken met internationale uitwisselingen: 38 (tabel 1 en figuur 8). 

 

Het volledige bestand van terugmeldingen van in België geringde vogels werd op 15/01/2015 naar de 

gegevensbank EURING gestuurd. Door alle terugmeldingsgegevens, ingezameld door alle Europese 

ringcentrales incl. Israël, in één bestand op te nemen, biedt EURING een uniek loket aan dat toelaat om 

multinationale gegevens op te vragen  

(http://www.euring.org/data_and_codes/obtaining_data/index.html), zie Hoofdstuk VII. 

 

De Belgische bijdrage in het EURING-bestand omvatte 11.5% van het totaal aantal beschikbare 

gegevens van alle 40 Europese en geassocieerde (Israel en Kazakhstan) ringcentrales. 

 
 

Tabel 1.Verspreiding van de landen betrokken met internationale uitwisselingen in 2013. 

 

land van 

terugmelding geringd in België geringd >< België 

totaal aantal 

terugmeldingen 

Zuid-Afrika 1   1 

Duitsland 323 145 468 

Baltische Zee 1   1 

België 34567   34567 

Kanaaleilanden 4 1 5 

Kroatië 1 2 3 

Denemarken 47 37 84 

Spanje 95 14 109 

Estland 0 6 6 

Finland 23 20 43 

Frankrijk 535 64 599 

Gambia 1 0 1 

Gibraltar 1 0 1 

Groot-Brittannië 145 54 199 

Guinee-Bissau 1   1 

Hongarije 2 2 4 

http://www.euring.org/data_and_codes/obtaining_data/index.html
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land van 

terugmelding geringd in België geringd >< België 

totaal aantal 

terugmeldingen 

Ierland 14   14 

Israël   1 1 

Italië 8 3 11 

Kenia 1   1 

Koeweit 1   1 

Letland 7 1 8 

Litouwen 15 12 27 

G.H. Luxemburg 15 67 82 

Marokko 4   4 

Mauritanië 2 0 2 

Noorwegen 27 45 72 

Nederland 1017 338 1355 

Polen 147 150 297 

Portugal 37 2 39 

Tsjechische Republiek 9 6 15 

Rusland 22 10 32 

Senegal   8 8 

Sierra Leone 1   1 

Slovenië 1   1 

Zweden 24 41 65 

Zwitserland 4 1 5 

Oekraïne   6 6 

totaal 37103 1036 38139 
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Figuur 8. Lokalisatie van terugmeldingsplaatsen in 2014 van in België geringde vogels (groene cirkel) 

en van Belgische terugmeldingen van in het buitenland geringde vogels (rode vierkanten). 
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HOOFDSTUK IV 
 

CERTIFICERING 2014 

 
Elk jaar, in de tweede helft van november, worden examens ingericht tot het bekomen van een 

vergunning van medewerker-ringer van het KBIN. De kandidaten worden door de 

groepsverantwoordelijke voorgesteld voor deelname aan het examen, en dit na het doorlopen van een 

praktijkstage met de bedoeling enerzijds hen vangtechnieken en het manipuleren van vogels bij te 

brengen, anderzijds hen voor te bereiden op het examen. De inschrijvingen worden elk jaar afgesloten 

op 1 september. 

 

Het examen voor een nestvergunning (met uitsluiting van vanginstallaties, vallen, netten of fuiken) 

vereist een stageperiode van ten minste twee jaar. Het examen voor een vangvergunning (die het 

gebruik van vanginstallaties, vallen, netten of fuiken toelaat) vereist dat men voorafgaand al titularis is 

van een nestvergunning, gevolgd door een nieuwe stageperiode van ten minste twee jaar. Kandidaten 

die, in het kader van een bijzondere studie, maximaal 3 soorten wensen te ringen,  kunnen een specifiek 

examen aanvragen. 

 

Toekomstige kandidaten kunnen het KBIN te bezoeken om zich te bekwamen in het herkennen van de 

verschillende balgen. Bezoeken zijn mogelijk nà afspraak, (via Aurel Vande Walle-  

Aurel.Vandewalle@naturalsciences.be) vanaf de eerste dag volgend op het (vorige) examen tot 15 

september van het lopend jaar. 

 

Het examen wordt georganiseerd op het KBIN en bestaat uit drie verschillende delen: 

 

1. Schriftelijke evaluatie van de kennis betreffende de administratie (volgens de gepubliceerde 

procedures), identificatietechnieken op soortniveau, determinatie van leeftijd en geslacht en kennis van 

de criteria daartoe (rui-strategie, topografie van het verenkleed) en methoden voor het nemen van 

biometrische  gegevens (maximale duur: 2 uur); 

 

2. Identificatie op soortniveau van 25 vogels in de hand op dia (automatische opeenvolging van 

de dia’s: 10 sec/dia); 

 

3.  Identificatie op soortniveau (+ geslacht/leeftijd in geval van vangvergunning) aan de hand van 

opgezette specimens (balgen). Gezien de gunstige evaluatie van de test , gerealiseerd in 2013, werd dit 

onderdeel vervolledigd met een determinatie-oefening waarbij met behulp van uitvergrote foto's leeftijd 

en/of geslacht van de vogels in de hand moet worden bepaald. Doel van deze oefening is het peilen van 

de kennis van de kandidaten met behulp van moeilijk zichtbare of andere criteria dan bij de opgezette 

exemplaren, zoals de kleur van de iris of poten, of  andere subtiele contrastverschillen in kleur tijdens 

de rui. 

 

Het volledig examen duurt tussen twee en drie uur en wordt dezelfde dag nog door de examenjury 

geëvalueerd. De resultaten, onder de vorm van waarderingsscores, worden per onderwerp voorgelegd: 

kennis van de administratie van het ringwerk, kennis van de rui-strategieën en topografie van het 

verenkleed, kennis van de criteria voor identificatie op soortniveau, leeftijd en geslacht. De resultaten 

worden per post en binnen de tien dagen na het afleggen van het examen meegedeeld aan de kandidaat, 

met kennisgeving aan de verantwoordelijke van de betrokken ringgroep. 

 

Onderzoekers (masters, doctorandi, assistenten) die voorgesteld worden door een diensthoofd van een 

wetenschappelijke instelling (universiteit, instituut, onderzoeksinstelling) zijn vrijgesteld van een 

stageperiode en het afleggen van een examen. Voor het overige lijkt hun administratief parcours op dat 

van de andere ringers (samenwerking met een ringgroep, invoer et transmissie van de gegevens via 

Papageno). 

 

De volledige procedure mbt vorming en certificering wordt beschreven in het document “Hoe 

medewerker-ringer worden van het KBIN” (Hoofdstuk XIV). Enkel de personen die beantwoorden aan 

deze criteria en die aldus, op aanvraag van het KBIN, een vergunning dienaangaande afgeleverd door 

de bevoegde gewesten bekomen hebben, mogen de ringen gebruiken die eigendom zijn van het KBIN. 
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Ter voorbereiding op het examen 2014, kwamen in totaal 29 stagiairs naar het KBIN om zich te 

oefenen in de manipulatie en de herkenning van de balgen. Vier kandidaten kwamen elk 4 maal, 

iemand driemaal, vier anderen elk tweemaal en de 20 overigen éénmaal. Totaal 47 bezoeken. Deze 

cijfers tonen een duidelijke vooruitgang in vergelijking met 2013, waar toen reeds werd aangetoond dat 

er een duidelijk positief verband is tussen voorbereidend bezoek en slaagkans. Het eerste bezoek vond 

reeds plaats in april, maar de helft van de bezoeken werd, net als in 2013, afgelegd in de eerste helft 

van september. Ook nu weer werd de kandidaten aangeraden niet tot het laatste moment te wachten. 

Het merendeel van de kandidaten werd begeleid door hun groepoverste of een  erkend ringer, wat  

uiteraard zeer nuttig blijkt in  de loop van het leerproces. 

 

De examensessies van 2014 gingen door op 15 november voor 14 Franstalige kandidaten, behorend tot 

6 verschillende groepen en op 16 november voor 14 Nederlandstalige  kandidaten behorend tot 8 

verschillende werkgroepen. 

 

De laatste proef van het examen werd afgenomen door onafhankelijke examinatoren (ervaren 

groepsverantwoordelijken). In 2014, net als in 2013, waren dit: Norbert Roothaert (Station De 

Blankaart, Johan Vanautgaerden (Wgr Leuven), Robert Thomas (Groupe Heuseux) en André Lambotte 

(Groupe Emberiza). 

 

In totaal werden 16 examens afgelegd voor het bekomen van een nestvergunning,  9 voor een 

vangvergunning en 3 voor een specifieke vergunning. Het slaagpercentage voor nestvergunning 

bedraagt 68,8%, 88,9% voor de vangvergunning en 100% voor de specifieke vergunning. Het algemene 

slaagpercentage bedraagt 78,6%. Over de hele lijn zijn de resultaten in 2014 duidelijk beter, zelfs veel 

beter dan in 2013 (ter vergelijking: nestvergunning: 66%, vangvergunning: 50%, specifieke vergunning 

0%, globaal 50%). 

 

Bij de examens afgenomen voor nestvergunning, bedraagt het slaagpercentage wat betreft 

administratieve kennis 93,8%, 68,7% voor kennis van rui en vogeltopografie en 81,3% voor 

soortdeterminatie. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met die van vorig jaar. Maar ze tonen ook aan dat het 

onderdeel dat regelmatig het minst gekend is door de kandidaten opnieuw de kennis van rui en 

vogeltopografie is. 

 

Bij de vangvergunning bedraagt het slaagpercentage wat betreft administratieve kennis 100%, 88,9 % 

voor kennis van rui en vogeltopografie en 88,9% voor soortdeterminatie. Ook hier zijn de resultaten 

uitstekend en tonen een duidelijke progressie in vergelijking met 2013. 

 

De kandidaten voor een specifieke vergunning hebben in 2014 zichtbaar begrepen wat van hen 

verwacht werd, waardoor iedereen in deze groep geslaagd is. Wat op zich een gunstige evolutie is. 

 

Slagen voor het examen hangt natuurlijk in de eerste plaats af van het niveau van de kandidaat, maar 

dat niet alleen. Zoals gestipuleerd in de procedure ad hoc  (“ Hoe medewerker-ringer worden van het 

KBIN”, Hoofdstuk XIV), is de rol van de betrokken ringgroepoverste essentieel. Hij bepaalt immers, 

na evaluatie, of de kandidaat kan ingeschreven worden voor het examen, of niet. Dit mag niet zomaar 

beschouwd worden als een stijlfiguur. Een kandidaat inschrijven zonder evaluatie of nadat werd 

vastgesteld dat het niveau eerder 'gemiddeld' te noemen is en zeggen “we zullen wel zien”, dreigt te 

eindigen met een alles behalve eervol slagen, levert een ringer af van bedenkelijk niveau, of leidt  bij 

falen, tot demotivering van de kandidaat-ringer. Noch het ene noch het andere is wenselijk. De 

ringgroepoversten worden dus verzocht zelf persoonlijk de aspirantringers te evalueren alvorens hen in 

te schrijven voor het examen. 

 

In het geval van de specifieke vergunning zijn het gebrek aan kennis van de administratieve 

procedures, van de ruistrategieën en van de topografie van het verenkleed meestal de oorzaak van 

falen. Ter herinnering: een specifieke vergunning wordt niet zomaar toegekend. De titularis ervan is een 

medewerker-ringer van het KBIN zoals de anderen. Het vereiste kennisniveau van de rui en de 

topografie is hetzelfde als dat van een vangvergunning. 

 

Het lijkt ons risicovol om, voorafgaand aan het hanteren van de balgen op het examen , niet naar het  

KBIN te komen om te oefenen. Een totaal van zeven kandidaten hebben geen gebruik gemaakt van 

deze mogelijkheid. Vijf van hen mislukten de test, wat een slaagpercentage oplevert van slechts 28,6%, 

d.i. amper de helft van het totale slaagpercentage (50%). 
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De belangrijkste oorzaak van falen bij het examen blijkt opnieuw het ontbreken van voldoende kennis 

van rui en zijn toepassing in concrete gevallen. Dit blijkt duidelijk de moeilijkste materie te zijn. Maar 

precies deze competentie, bijna te vergelijken met de grammatica bij het aanleren van een taal, stelt de 

ringer in staat een juist oordeel te vellen. Hij moet een proces uitvoeren waarbij een juiste identificatie 

van de leeftijd essentieel is. Kandidaten moeten dus, voor alles, goed begrijpen waarom een vogel ruit 

en hoe hij het doet. Vervolgens het juiste stadium van rui bepalen, en de juiste conclusies trekken in 

functie van determinatie. 

 

Zeven kandidaten (vier voor nestvergunning en drie voor vangvergunning) kregen de vermelding “zeer 

goed” of “uitstekend” bij twee van de drie proeven. Ook hier weer een duidelijke vooruitgang. 

 

Ten slotte vermelden we nog dat de ringsessie 2014 heeft geleid tot de certificering van 11 nieuwe 

ringers met nestvergunning, 8 met vangvergunning en 3 met een specifieke vergunning. 
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 HOOFDSTUK V 

 

ONDERZOEKSPROGRAMMA’S 

 

Actief en passief epidemiologisch toezicht op het vogelgriepvirus en het West Nile virus bij wilde 

vogels (2005 - ) 

 

In opdracht van: Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) en het Centrum voor 

Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA-CERVA) 

 

In samenwerking met: Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid, Federale Overheidsdienst 

Volksgezondheid, Département de l’Etude du Milieu Naturel et Agricole, Ligue belge pour la 

Protection des Oiseaux, Vogelbescherming Vlaanderen, CROH Anderlecht, Hôpital pour Animaux 

Sauvages Birds Bay, CREAVES Héron, CREAVES Virelles-Nature, VOC Oostende, VOC 

Bulskampveld Beernem, VOC Kieldrecht, VOC Merelbeke, VOC Malderen. 

 

Binnen de wilde avifauna bevindt zich een reservoir van griepvirussen dat vanzelfsprekend nooit zal 

uitgeroeid worden. Deze virussen circuleren onder een laag pathogene vorm (LPAI) die, wanneer ze bij 

pluimvee (hoenderachtigen) terechtkomen, kunnen evolueren naar een hoog pathogene vorm (HPAI) 

die  belangrijke sterfte veroorzaakt in kwekerijen. Alleen de LPAI virussen van de subtypes H5 en H7 

kunnen naar deze hoog pathogene vormen evolueren. Indien niet snel opgemerkt (toezicht) en indien 

niet snel tot opruiming wordt overgegaan, kunnen deze HPAI virussen overgaan van een enzootisch 

karakter (die slechts dieren van één enkele lokaliteit of  zelfs van één enkel bedrijf, permanent of 

tijdelijk, aantast) naar een epizoötisch karakter (waarbij een epidemie ontstaat). Omdat ze constant 

evolueren hebben deze griepvirussen overigens een belangrijk zoönotisch potentieel, m.a.w. ze hebben 

de mogelijkheid om van dier naar mens en omgekeerd over te gaan. De crisis van het hoog pathogene 

H5N1 die in 2005-2006 in Europa woedde, heeft als gevolg gehad dat het brede besef groeide dat een 

reeks virussen de mogelijkheid hadden om tot epidemieën aanleiding te geven en dat ze mogelijks 

werden verspreid via transporten en via wilde al dan niet trekkende vogels. Daarop inspelend, wenste 

het FAVV een aantal monitoringprogramma’s op te zetten om het fenomeen beter te begrijpen en om 

vroegtijdig maatregelen te kunnen nemen om de volksgezondheid en de gezondheid van gekweekt 

pluimvee te verzekeren. 

 

Het is in dit kader dat, sinds de herfst 2005 en in samenwerking met het CODA (het nationaal 

referentielaboratorium voor de vogelgriep), de Ringdienst een structuur heeft opgezet om toezicht te 

houden op de verspreiding van het vogelgriepvirus bij in België in het wild levende vogels. Dit 

programma loopt in het kader van de verordeningen 2007/268 en 2009/437 van de Europese 

Commissie en van de verklaring 10/2010 van de wetenschappelijke raad van het FAVV. Sinds 2013 

loopt er overigens ook een klinisch en serologisch toezicht in pluimveekwekerijen. Het CODA 

onderzoekt in dit kader jaarlijks meer dan 8000 serums. 

 

Vanaf 2010 werd deze monitoring uitgebreid naar een andere, mogelijks opkomende, familie virussen: 

de flavivirussen met het West Nile virus in het bijzonder. Dit virus, dat afkomstig is uit Afrika, wordt 

voornamelijk overgebracht door de steek van een mug die op haar beurt besmet werd bij het steken van 

een besmette vogel. Dit betekent dat de meeste gevallen bekend zijn uit de periode juni-oktober, 

wanneer muggen het meest actief zijn. De rol van vogels is zowel die van reservoir als van verspreider 

van het virus. Het West Nile virus werd voor het eerst in Europa gesignaleerd in de jaren 60 en de 

eerste epidemie op het continent werd vastgesteld in 1996 in Roemenië. Sinds enkele jaren neemt het 

aantal en de hevigheid van de epidemieën in Zuid- en Oost-Europa aanzienlijk toe. Het virus heeft zich 

ook verspreid in alle gematigde en tropische streken van de wereld: van Canada tot Australië en van 

Argentinië tot Rusland. Tot nog toe was er één dodelijk geval in België waarbij het slachtoffer 

klaarblijkelijk in Griekenland besmet werd. Bij vogels werd het virus in België nog niet aangetroffen. 

 

Vogelgriep 

 

Situatie in 2014 : sinds 2010 werd het hoog pathogene H5N1 niet meer aangetroffen in Europa. Het 

circuleert wel nog endemisch in pluimvee in Bangladesh, China, Egypte, Indonesië, Vietnam en in 

grote delen van het oosten van Indië. Regelmatig vallen hier ook slachtoffers bij mensen. 
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Het laag pathogene H7N9 verscheen in maart 2013 en blijkt de tweede hoogste pathogene en dodelijke 

vorm te zijn bij de mens, na H5N1. Er zijn meer dan 30% dodelijke slachtoffers maar er werd op dit 

ogenblik nog geen overdracht mens-mens vastgesteld. 

 

Begin januari 2014 was er een grote uitbraak van het tot dan enkel in China gevonden hoog pathogene 

H5N8 in Zuid-Korea met belangrijke sterfte bij pluimvee (meer dan 14 miljoen exemplaren dood of 

opgeruimd) en bij honderden wilde vogels behorende tot een 40-tal soorten, op het eerste zicht vooral 

bij Baikaltalingen (Anas formosa). Half-april werd het virus in Japan gevonden bij een Kleine zwaan 

(Cygnus bewickii), op voorjaarstrek naar de Siberische toendra. Op 25 september werd een 

asymptomatische (d.w.z. zonder uitwendige tekenen van ziekte) infectie vastgesteld bij een Smient 

(Anas penelope) on het noordoosten van Siberië. Op 7 november werd een eerste geval in Europa 

gevonden bij een kalkoenkwekerij in het noordoosten van Duitsland. Op 16 november geeft Nederland 

een geval aan in een leghennenbedrijf en op 19 november is er een geval in een bedrijf van eenden voor 

de slacht in Groot-Brittannië. Eind 2014 zijn er in Europa 10 haarden  geteld in kwekerijen: 5 in 

Nederland, 3 in Duitsland, 1 in Groot-Brittannië en 1 in Italië. Wat wilde vogels aangaat test een 

levende (asymptomatische) Wintertaling (Anas crecca) positief in Duitsland in de streek waar het 

eerste geval werd geconstateerd. Op 24 november wordt het virus gevonden in de uitwerpselen van 

Smienten die verzameld werden in een weide in het midden van Nederland. In Noord-Duitsland ten 

slotte is een op 7 december  dood gevonden Wilde eend positief, twee andere asymptomatisch op 31 

december en test een meeuw, waarschijnlijk een Zilvermeeuw (Larus argentatus) positief in een plaats 

nabij de Nederlandse grens. 

 

Deze feiten tonen aan dat wilde vogels hoog pathogene AI virussen kunnen verspreiden. Het 

gelijktijdig opduiken van het hoog pathogene H5N8 in verschillende landen suggereert dat trekvogels 

een bijdrage hebben geleverd om het virus vanuit Azië naar Europa te brengen via een opeenvolging 

van besmettingen. De genetische analyses van in Europa aangetroffen virussen duiden op verschillende 

bronnen maar ze zijn alle terug te voeren naar het oorspronkelijk zuidoost-Aziatisch virus. Uiteraard 

wordt verspreiding van het virus via legale en illegale transporten van pluimvee of pluimveeproducten 

of via personen hiermee niet uitgesloten. De hoog pathogene H5N8 epidemie schijnt in elk geval erg te 

gelijken op die van het hoog pathogene H5N1, behalve dat er op tot heden geen enkel menselijk 

slachtoffer te betreuren valt. Bij het hoog pathogene H5N1 waren er 676 gevallen bij de mens waarvan 

398 met dodelijke afloop. 

 

De laatste weken is er een nieuwe evolutie met een besmetting van de westkust van Noord-Amerika. 

Een eerste geval werd op 12 december vastgesteld in Brits Columbië (4 jachtvalken die gevoed waren 

met een Amerikaanse Smient, Anas americana). Tegelijk waren er gevallen van H5N2, zowel bij wilde 

vogels als in pluimveebedrijven. De H5 component van dit nieuwe virus blijkt nauw verwant aan die 

van H5N8 van Zuid-Korea en Europa, terwijl de N2 component eigenschappen vertoont van een 

subtype dat regelmatig voorkomt bij wilde vogels in Noord-Amerika. We staan hier dus voor een 

typisch geval van recombinatie tussen twee virussen. 

 

Situatie van het actief toezicht in België (2014) : het systeem van vroegtijdige opsporing in België is 

gebaseerd op regelmatige staalnames bij eenden die in 6 fuiken worden gevangen (Harchies, Henri-

Chapelle, La Hulpe, Longchamps, Meetkerke, Sint Agatha-Rode). Dit vast netwerk wordt aangevuld 

met gelegenheidsstaalnames bij eenden, ralachtigen, meeuwen, steltlopers en vogels etende roofvogels 

op ten minste 100 verschillende plaatsen, verspreid over alle provincies. Dit goed uitgebouwd netwerk, 

actief sinds 2005,  laat toe de staalnames te intensiveren als er een acute crisis zou optreden. Het 

toezicht loopt over het ganse jaar maar is intensiever tijdens de herfst, wanneer griepvirussen het meest 

voorkomen. Er zijn twee types staalnames: cloacale strijkjes (systematisch) en keelstrijkjes 

(puntsgewijze). De stalen worden bewaard bij 4°C en binnen de 48 uur naar het CODA gebracht voor 

analyse. 

 

In 2014 werden 3528 stalen verzameld (2709 cloacale en 819 in de keel). Dit gebeurde bij 2335 wilde 

vogels die voor het eerst werden geringd en bij 1193 controles. Samen behoren ze tot 32 soorten van 12 

verschillende families. De stalen werden in de 10 provincies en het Brussels Hoofdstedelijk gewest 

verzameld. 
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West Nile virus 

 

Toestand in 2014 

 

In Europa werden in 2014 210 gevallen van besmetting met het West Nile virus bij mensen vastgesteld. 

De Lidstaten van de EU rapporteerden 64 neuro-invasieve (met aantasting van het centrale 

zenuwstelsel) gevallen op de 74 vastgestelde. De getroffen landen bevinden zich in het zuidoosten van 

Europa: Servië (76 gevallen), Italië (24 gevallen), Roemenië (23 gevallen) en Griekenland (15 

gevallen). Er waren in 2014 geen gevallen bekend in landen die aan België grenzen. 

 

In de Verenigde Staten is er een echte epidemie: 2122 bekende gevallen in 47 van de 48 continentale 

staten waarvan 85 (4%) met dodelijke afloop. Sedert 1999 werd het virus aangetroffen in de organen 

van meer dan 300 dood gevonden vogelsoorten. Kraaiachtigen zijn het meest besmet maar de meeste 

overleven de besmetting. Het toezicht gebeurt onder meer via een internetsite waarop men de vondst 

van dode vogels kan melden (Figure 9). 

 

 
 

Figuur 9. Website voor het toezicht op het West Nile virus in Californië. 

 

 

Het actief toezicht in België in 2014 
 

De doelsoorten zijn de kraaiachtigen, vogels etende roofvogels en transsahara trekkende zangvogels 

tijdens de voorjaarstrek. Vier specifieke fuiken (Brussel-Stad, Chevetogne, Etterbeek en Mont-Saint-

Guibert) zijn het ganse jaar vangklaar om stalen te nemen bij kraaiachtigen en occasioneel bij 

roofvogels. Aanvullende staalnames zijn er op een honderdtal andere lokaliteiten. De stalen worden zo 

snel mogelijk aan het CODA bezorgd voor virologische analyse. Tussen 1 januari en 31 december 2014 

werden 1194 stalen verzameld bij kraaiachtigen (513 in de keel en 681 bloedafnames) bij 3 

verschillende soorten; 295 stalen werden genomen bij roofvogels (286 cloacaal en 9 in de keel) 

behorende tot 4 soorten. Tevens werden 26 stalen genomen in de keel van zangvogels (transsahara 

trekkende Sylviidae). 24 pulli Ooievaar, een bijzonder gevoelige soort, werden eveneens getest. 

 

Parallel met het programma voor actief toezicht, loopt er eveneens een programma voor passief 

toezicht. Hier worden virologische analyses uitgevoerd op organen van dood gevonden vogels. Dode 

vogels worden enerzijds verzameld door het personeel van de Ringdienst en door medewerkers-ringers 

maar ook anderzijds via een ophaalsysteem van dode of overleden vogels in 8 erkende 

Vogelopvangcentra. Deze laatste werken actief mee en zijn bijzonder nuttig voor het uitvoeren van het 

programma. Elk specimen wordt geïdentificeerd en van een etiket voorzien vooraleer het naar het 

CODA gaat voor autopsie en virologisch onderzoek. In het jaar 2014 werden 1193 dode vogels, 

behorend tot 115 soorten, verzameld in het kader van het passief toezicht. 951 kadavers werden naar 

het CODA overgebracht voor analyse (209 watervogels, 74 kraaiachtigen, 30 roofvogels, 355 duiven 

en 281 zangvogels). De andere werden in de verzamelingen van het KBIN opgenomen of werden 

vernietigd als de staat van het specimen dit noodzakelijk maakte. 

 

Alle gegevens betreffende het actief en het passief toezicht worden opgenomen in een centrale 

gegevensbank die via een beveiligd webplatform wordt gedeeld met het CODA. 

 

Behalve het personeel van het KBIN namen 18 medewerkers-ringers deel aan de staalnames. 
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Figuur 10. Lokaliteiten en aantal staalnames die in 2014 werden verzamend in het kader van het actief 

toezicht op vogelgriep en het West Nile virus. De kruisjes duiden lokaliteiten aan waar kadavers 

werden verzameld in het kader van het passief toezicht. 

 

 

Medewerking aan de ontwikkeling van het nieuwe Natuurcentrum Zwin (2013-2015) 

 

In opdracht van: Provincie West-Vlaanderen 

 

Het natuurreservaat het Zwin werd in 1952 opgericht door Graaf Léon Lippens (een voorloper onder de 

Belgische ringers) en is in België een van de meest bekende natuurgebieden. In 2006 werd de schorre 

en het educatief vogelpark respectievelijk door het Vlaams Gewest en de Provincie West-Vlaanderen 

verworven. Sindsdien ontwikkelen beide overheden belangrijke programma’s voor het beheer en het 

herstel van biotopen maar ook voor de opvang van het publiek. 

 

Het project voor het educatief park is zeer ambitieus. Het beoogt een totaal nieuw geheel te creëren 

(waarnemingsmogelijkheden, natuurcentrum en ontvangstmogelijkheden voor het publiek). De werken 

vingen aan in 2013 en zullen duren tot begin 2016. Terzelfdertijd wordt de schorre uitgebreid met 120 

ha via ontpoldering van de zone direct ten zuiden van het huidige natuurreservaat. Het Zwin bevestigt 

hiermee nogmaals zijn roeping en zal zijn leidersplaats in België optimaliseren  als onthaalhalte  voor 

vogels tijdens de trek. 

  

Om het educatief programma van het toekomstige Natuurcentrum mee gestalte te geven, vertrouwde de 

Provincie West-Vlaanderen twee opdrachten toe aan de Ringcentrale: 1) alle historische ringgegevens 

van Léon Lippens in een bestand opnemen en 2) een programma ontwikkelen voor het volgen met 

zenders van Bergeenden (Tadorna tadorna) die vertrekken vanuit het Zwin.. 

 

Het eerste luik werd afgesloten eind mei 2014. In dit kader werden 59.103 ringgegevens -door Graaf 

Léon Lippens bijeengebracht in de periode  1929-1962 en gaande over 163 soorten- ingevoerd in het 

formaat Papageno. Deze gegevens werden ter beschikking gesteld van de ploeg, belast met de 

voorbereiding van de tenstoonstellingen in het toekomstige, publieke onthaalcentrum. Dit pakket 

gegevens werd aangevuld met 6933 terugmeldingen van vogels geringd of teruggevangen in het Zwin 

in de periode 1929-2014. Dit geheel van gegevens laat ons toe de activiteit te ontdekken  van één van 

de meest opmerkelijke ornithologen  die België ooit heeft gekend (figuur 11). Terzelfdertijd werden 

182 ringlijsten, van de hand van Graaf Lippens, onder hoge resolutie ingescand, om zo het materiaal op 

een visueel aantrekkelijke manier aan te bieden voor de tentoonstellingen. 
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Figuur 11. Evolutie van de jaarstaten van Graaf Léon Lippens. Het hiaat tussen 1940 en 1945 verwijst 

naar  en valt samen met de 2° Wereldoorlog. 

 

 Het tweede luik van de opdracht is nog steeds lopend. Momenteel worden we geconfronteerd met een 

quasi afwezigheid van Bergeenden in en rond het Zwin. Slechts twee jonge mannetjes en één jong 

vrouwtje werden gevangen, dankzij een team bestaande uit leden van  verschillende ringgroepen 

(groepen 15 Zeebrugge, 37 Athene en 64 de Blankaart). Dit vond plaats op 11 november te Dudzele. 

De twee mannetjes werden uitgerust met een GPS-GSM zender en hebben het gebied verlaten. Eén, 

sinds 1 december, richting Westhoek, de andere op 28 december, naar Platier d'Oyes (Frankrijk). 

Verdere controle wordt verzekerd en vangpogingen zijn gepland voor de tweede helft van de winter. 

 

 

Identificatie van overwinteringszones van Huiszwaluw Delichon urbicum (2012-) 
 

In samenwerking met de Ornithologische Commissie van Watermaal-Bosvoorde. 

 

De populatie van de  Huiszwaluw kent een stevige terugval in Europa.  De afname gedurende de laatste 

30 jaar bedraagt 70% in Vlaanderen en Brussel, en 45 % in Wallonië. Verschillende kolonies in België 

worden speciaal opgevolgd via het ringwerk. De kolonie in Watermaal-Bosvoorde wordt sinds 1997 

systematisch bestudeerd en is onderwerp van een studie met speciale aandacht voor productiviteit, 

overlevings- en terugkeerpercentages. Deze kolonie, als studie-object van een lange termijn 

beschermingsprogramma, kent een gunstige evolutie. 

 

De biologische kwaliteit in het broedareaal in Europa gaat erop achteruit. Maar is dit samen met het 

lage overlevingspercentage van de broedsels de enige oorzaak van de achteruitgang?  Of is de 

Huiszwaluw in de overwinteringsgebieden onderhevig aan een significante toenemende druk? Het 

extreem klein aantal terugvangsten vanuit Afrika laat ons niet toe dit te evalueren. Bijgevolg werd een 

programma ontwikkeld dat gebruik maakt van geolocators. Dit apparaatje registreert minuut per minuut 

het omgevingslicht en is verbonden met een uurwerk, wat toelaat, na verwerking van de gegevens, de 

lengte- en breedtegraad af te leiden. Het is dus mogelijk het traject a posteriori te localiseren.  Het gaat 

hier echter niet om een zendertje, de zwaluw moet dus teruggevangen worden. 

  

Geen enkele van de 24 Huiszwaluwen van de kolonie van Watermaal-Bosvoorde, uitgerust met een 

geolocator tijdens de lente van 2012, werd in 2013 hervangen. Maar 3 van de 16 individuen , uitgerust 

met een nieuw type geolocator van 0.45gr, werden in de lente van 2013 hervangen. De 3 zwaluwen, 

allen mannetjes, zijn gaan overwinteren in 3 duidelijke zones in het westen van Afrika. De analyse en 

publicatie van de gegevens zijn in uitvoering. De studie zal uitgebreid worden in de provincie Waals-

Brabant in de lente van 2015, in samenwerking met de gemeenten Beauvechain en Lasne en van  het 

wilde dieren opvangcentrum BirdsBay (Ottignies).  
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Op punt stellen van een vangmethode voor invasieve Halsbandparkieten (Psittacula krameri) en 

epidemiologisch onderzoek (2013-2014) 
 

In opdracht van: NAVO (Infrastructure and Facilities Management NATO Headquarters) 

In samenwerking met: Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA-CERVA), 

Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) 

 

De Halsbandparkiet (figuur 12) is een invasieve soort in de categorie B2 van  Invasive Alien Species 

Scheme van toepassing in België. Het epicentrum van de populatie bevindt zich in Brussel waar de 

eerste vogels (een 40-tal) in 1972 werden losgelaten. Momenteel worden de aantallen op meer dan 

10.000 individuen geschat.  Het epicentrum van de populatie bevindt zich in Brussel maar breidt zich 

voortdurend uit in een cirkel van 25 km rond de stad. Recente kolonies werden waargenomen tot in 

Gent. Een typisch kenmerk voor deze soort is het vormen van grote slaapplaatsen, ook tijdens de 

broedperiode. Een historische slaapplaats bevindt zich binnen de perimeter van het hoofdkwartier van 

de NAVO in Evere. De aantallen variëren er van 2000 tijdens tot 5000 buiten het broedseizoen. 

 

De meningen zijn verdeeld wat betreft de noodzaak om de populatie in haar geheel te controleren, 

rekening houdend met bewezen of vermeende competitie met de inheemse fauna en flora. Problemen 

van schade aan vegetatie en aan infrastructuren werden reeds aangetoond. Indien de beslissing wordt 

genomen de populatie weg te vangen, is het noodzakelijk een werkmethode op punt te stellen die 

toelaat in enkele vangsessies een groot aantal individuen te vangen. Dit was de opdracht die door 

'Infrastructure and Facilities Management NATO Headquarters'  (Beheer van Gebouwen HQ-Nato) aan 

het KBIN werd toevertrouwd. Een onderdeel van het programma heeft ook tot doel de aanwezigheid 

van psittacose (of ornithose of vogelchlamydiose) na te gaan bij de gevangen en geringde vogels. Deze 

besmettelijke vogelziekte, die in het bijzonder voorkomt bij papegaaiachtigen, kan bij mensen een 

atypische pneumopathie veroorzaken die kan leiden tot ademhalings- spijsverterings- en 

hartproblemen. 

 

 

 
 

Figuur 12. Mannetje ( >II)  Halsbandparkiet (Psittacula krameri) 21/11/2013. 
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Verschillende nettypes en vangconfiguraties werden getest. De weerhouden methode om snel en 

doeltreffend een groot aantal Halsbandparkieten te vangen, berust op de vangst  bij het verlaten van de 

slaapplaats, daarbij gebruik makend van een systeem van mistnetten, met 17 vakken en een hoogte 

variërend tussen 1,5 en 12m. Bedoeling is de toppen van de bomen , waar de vogels slapen, te bereiken. 

 

Drie vruchtbare sessies resulteerden in de vangst van 209 individuen  (19+45+145). De doelstelling om 

in één enkele sessie 100 parkieten te vangen, werd aldus bereikt. Het gecombineerde gebruik van 

meerdere netten moest toelaten het resultaat te verdrievoudigen. Een beperkende factor van belang is 

echter dat de parkieten regelmatig van slaapplaats veranderen, zeker wanneer een vangsessie heeft 

plaats gehad. Het is dus niet mogelijk een groot aantal sessies te realiseren in de loop van een korte 

periode.  Dit versterkt de noodzaak om een zo groot mogelijk aantal individuen te vangen tijdens één 

sessie. 

 

Staalnames van cloacaal vocht werden genomen bij 114 individuen, verdeeld over drie sessies. Door 

het CODA-CERVA werd één positief geval van Chlamydia psittaci vastgesteld, d.i. een prevalentie van 

0,84% van de bemonsterde parkieten. 

 

 

Ecologische interacties en trekroutes van de Toendraslechtvalk Falco peregrinus calidus en de 

Roodhalsgans Branta ruficollis (2012- ) 

 

Samenwerking met: Russian Bird Ringing Centre, Severtsov Institute of Ecology, Russian Academy of 

Sciences, Moskou. 

 

De Roodhalsgans en de Toendraslechtvalk kennen een buitengewone ecologische interactie: de 

Roodhalganzen broeden systematisch in de buurt van de nesten van de slechtvalken om op die manier 

bescherming te zoeken tegen de Poolvos (Alopex lagopus). Als er veel  lemmingen (o.a. Lemmus 

lemmus) zijn, voeden de Poolvossen zich bijna uitsluitend met deze soort. Als er echter weinig of geen 

zijn, roven de Poolvossen systematisch de nesten van steltlopers en ganzen, hetgeen betekent dat het 

aantal uitgevlogen Roodhalsganzen vaak praktisch nul is. Zich tegen een predator beschermen door te 

broeden in de nabijheid van een andere is dus een opmerkelijke ecologische strategie van de kant van 

de ganzen. Dit betekent echter ook dat ze in hoge mate afhankelijk zijn van het beschermingsstatuut 

van de Toendraslechtvalk. 

 

De Roodhalsgans is opgenomen in de categorie “bedreigd” van IUCN terwijl de beschermingsstatus 

van de Toendraslechtvalk slecht gekend is. Om beter de factoren te begrijpen die de populatie van de 

Roddhalsgans beperken, ontwikkelde het KBIN in het begin van de jaren 90 een programma 

betreffende de populatiedynamica en het habitatgebruik gedurende de overwinteringsperiode in 

Oekraïne, Roemenië, Bulgarije en Griekenland. Sinds 2012 wordt het accent gelegd op de studie van de 

trekroutes en de trekstrategieën alsook van het gebruik van het gemeenschappelijk boedgebied van 

beide soorten, dit in samenwerking met Russische ornithologen. 

 

In juli 2014 werden 6 Roodhalsganzen, één wijfje Toendraslechtvalk en één wijfje Dwerggans (Anser 

erythropus) (figuur 13) in het toendragebied van Yamal (Siberië) voorzien van een GPS-GSM zender.  

 

In vergelijking met de in 2012 in het toendragebied van Gydan waargenomen dichtheden en met die 

van 2013 in het toendragebied van Taimyr, schenen weinig Roodhalsganzen in het onderzochte gebied 

te broeden. De vondst van een broedgeval van de Dwerggans was integendeel zeer positief want de 

soort is de meest bedreigde van alle ganzen en was niet gekend als broedvogel in deze streek. De 

situatie was heel anders bij de Slechtvalken. Over een lengte van 82,5 km rivier werden acht territoriale 

paren geteld, maar er werd slechts één broedgeval gevonden. De vondst van lege nesten, ondanks sterk 

territoriaal gedrag, alsook de getuigenissen van de plaatselijke Nenets-bevolking (nomadische 

rendierkwekers) laten toe te denken dat nesten werden geroofd om de illegale roofvogelhandel te 

bevoorraden. Een verslag hierover werd aan de Russische autoriteiten en meer in het bijzonder aan de 

CITES-administratie bezorgd en een internationaal onderzoekt loopt.  
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Figuur 13.  Broedend wijfje Dwerggans (Anser erythropus) in de toendra van Yamal, 04/07/2014. 

 

Vanaf begin september zijn de Roodhalsganzen op trek vertrokken. Ze werden vervoegd door de twee 

overlevende individuen van de 10 die in juli 2013 met een zender werden uitgerust in Taimyr. Vijf 

volgden een « S » route langs de rivier Ob om het noorden van Kazakhstan te bereiken. Deze strategie 

werd door alle tot op heden gezenderde Roodhalsganzen gevolgd. Drie hebben echter een andere route 

gevolgd : ze staken de Oeral over in de lengte om het westen van Kazakhstan te bereiken (Figuur 14).  

 

 
 

Figuur 14. Trekbewegingen van 8 Roodhalsganzen (Branta ruficollis) die respectievelijk in juli 2014 

en juli 2013 van een GPS/GSM zender werden uitgerust in de toendra van Yamal en in het oosten van 

het Taimyr-schiereiland (Arctisch Rusland). 
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Van 6 ganzen is er geen nieuws : 3 wegens een defecte zender, 2 door predatie door Vos (Vulpes 

vulpes)  en één door illegaal afschot. Twee vogels hebben uiteindelijk de overwinteringsplaatsen 

bereikt : de lagunes van Sivash (Oekraïne) en Dobroedsja (Roemenië en Bulgarije). Het wijfje 

Slechtvalk is gaan overwinteren in Azerbeidsjan waar ze vervoegd werd door één van de twee 

overlevenden van Taimyr die op exact dezelfde plaats teruggekeerd is : de boorplatformen in de 

Kaspische Zee ter hoogte van Bakoe. Ook het tweede wijfje Slechtvalk was perfect trouw aan de 

overwinteringsplaats : de stad Kurgontepan in het oosten van Oezbekistan. Van de bij een Dwerggans 

geplaatste zender is geen enkel signaal opgevangen. 

 

De resultaten zijn eveneens te vinden op https://www.naturalsciences.be/nl/news/item/1423 

 

 

Acrola : Studie en bescherming van de Waterrietzanger Acrocephalus paludicola (2011-). 
 

In samenwerking met : Aquatic Warbler Conservation Team (AWCT) en het Agentschap voor Natuur 

en Bos (ANB) 

 

De Waterrietzanger (figuur 15) is opgenomen in Bijlage I van de Vogelrichtlijn, in Bijlage II van de 

Conventie van Bern en in Bijlage I van de Conventie van Bonn. Reeds vele jaren wordt de soort op 

wereldschaal als bedreigd beschouwd en de populatie gaat nog steeds achteruit. Op dit ogenblik telt 

men tussen de 12.000 en 14.000 zingende mannetjes. Het belangrijkste broedgebied is gelegen in Wit-

Rusland, Polen en Oekraïne en verder zijn er nog relictpopulaties in Rusland, Duitsland, Letland en 

Litouwen. De Hongaarse populatie is nu uitgestorven. De situatie kan dus omschreven worden als 

dramatisch voor deze soort die tot 1872 in België (Henegouwen) broedde. 

 

Het Belgisch Ringwerk werkt al jaren mee aan de studie van de  trekroutes en omstandigheden tijdens 

de najaarstrek die gecoördineerd wordt door het AWCT.  Dit gebeurt binnen het project Acrola dat in 

2012 werd opgestart. 

In 2014 werd het gestructureerde protocol Acrola1, waarbij enkel het geluid van Waterrietzanger 

gereproduceerd wordt vanaf zonsopgang, nergens toegepast omdat niemand de mogelijkheid had het 

uit te voeren. Het protocol Acrola 2 waarbij op éénzelfde locatie de hele nacht enkel het geluid van 

Waterrietzanger gebruikt wordt, werd enkel te Meetkerke.  Dit leverde tijdens de referentieperiode in 

2014 geen resultaat op. Buiten de referentieperiode maar met hetzelfde protocol werden toch 3 

individuen geringd.  Bij protocol Acrola 3 worden ’s nachts ook geluiden van andere soorten gebruikt, 

maar er wordt een afzonderlijke vangeenheid geplaatst met een geluidsbron van 100% Waterrietzanger.  

Dit protocol werd op zeven ringsites toegepast.  De cijfers tussen haakjes geven respectievelijk de 

exemplaren geringd tijdens de referentieperiode (9 t/m 17 augustus), en het totaal aantal op de site 

geringde exemplaren : Veurne (1,12), Oorderen (3,13), Lissewege (3,7), Lapscheure (0,18), Woumen 

(13,33) en Uebersyren (G.H. Luxemburg) (1,3). Het feit dat er opvallend minder Waterrietzangers 

werden geringd heeft ongetwijfeld te maken met de vrij slechte weersomstandigheden tijdens de maand 

augustus, zeker in de referentieperiode.   

Het exacte totaal aantal Waterrietzangers geringd in het seizoen 2014 is nog niet gekend maar het 

beloopt al zeker meer dan 94. Dit brengt het totaal voor België tussen 1960 en 2014 op meer dan 2000 

exemplaren. Verder zijn al terugmeldingen bekend van 74 in België geringde Waterrietzangers.  

Daarvan zijn 32 controles ter plaatse en 8 op een andere plaats in België.  Er zijn reeds 34 

Waterrietzangers teruggemeld uit het buitenland, waarvan 28 uit Frankrijk,  3 uit Spanje, 2 uit Polen en 

1 uit Groot-Brittanië.  Er werden in België al 12 Waterrietzangers uit het buitenland gecontroleerd, 1 

uit Portugal, 2 uit Nederland, 3 uit Frankrijk en 6 uit Polen. 

Al wie met dit programma wil samenwerken kan rechtreeks contact nemen met Norbert Roothaert 

(norbert.roothaert@telenet.be). 

 

https://www.naturalsciences.be/nl/news/item/1423
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Figuur 15. Eerstejaars Waterrietzanger (Acrocephalus paludicola) op 4 augustus 2014 te Woumen 

geringd. 

 

 

Valken voor iedereen (2005 - ). 
 

In samenwerking met: Ornithologische Commissie van Watermaal-Bosvoorde (COWB), Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, Stad Brussel, Politiezone Brussel hoofdstad – Elsene, de autoriteiten van de 

Sint-Michiels en Sinte-Goedele kathedraal, Gemeente Sint-Pieters-Woluwe, Electrabel GDF Suez. 
 
De voorstelling aan het grote publiek van het koppel Slechtvalken dat broedt op de Sint-Michiels en 

Sint-Goedele kathedraal loopt reeds sinds 2005. De opstelling verleent aan het publiek de mogelijkheid 

om gedurende de tijd dat de jonge slechtvalken worden grootgebracht,  rechtstreeks en doorlopend de 

broedcyclus te volgen via een internetsite (http://www.slechtvalken.be) en een observatiepost, 

geïnstalleerd op het kerkplein. 

 

Een blog informeert de websitebezoekers over de ecologie van de Slechtvalk, legt uit hoe hun 

voortplanting verloopt op de kathedraal en beschrijft andere geobserveerde broedsels in Brussel en 

verder weg. Gedurende dezelfde periode wordt het publiek bij de observatiepost verwelkomd door twee 

gidsen, die met hen hun waarnemingen en kennis delen. 

 

Het aantal personen dat het broedgeval van 2014 bij de observatiepost kwamen volgen, wordt geschat 

op 20.000. Het totaal aantal bezoekers sinds 2005 loopt tegen de 200.000 personen. 

 

Op de website werd tussen 01/01/2014 en 15/11/2014 een recordaantal van 874.700 bezoeken, 

afkomstig uit 134 verschillende landen, geregistreerd. Het topaantal bezoeken, met 31.301 

verbindingen, werd bereikt de dag dat de jonge slechtvalken uitvlogen. 

 

Dit is het vierde opeenvolgende jaar dat hetzelfde koppel Slechtvalken met succes broedt op de 

kathedraal. De twee partners zijn geringd. Het mannetje werd geboren op de kathedraal in de lente van 

2008. Speciaal is wel dat hij zich voortplant met zijn moeder, afkomstig uit Herdecke, Duitsland. 

Afstand tussen beide locaties bedraagt 215km. Het vrouwtje is 12 jaar oud en sinds 2006 broedt ze met 

succes op de kathedraal en bracht tot op heden 32 jongen groot. Het mannetje reeds 15. 

 

http://www.slechtvalken.be/
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Studie van de dynamiek van herkolonisatie bij de Slechtvalk (Falco peregrinus), maatregelen ter 

bescherming van natuurlijke sites en instellen van instrumenten voor de controle van de illegale 

handel van roofvogels (1996 - ). 

 

In samenwerking met: CITES, Federale Politie, ANB, DNF (SPW), Universiteit Antwerpen 

(Onderzoeksgroep Ethologie), Electrabel GDF Suez 

 

Het programma ter opvolging van de populatiedynamica van de Slechtvalk (bijlage I soort van de 

vogelrichtlijn) wordt vanaf 1996 uitgevoerd en beoogt de studie van de dynamiek van de herkolonisatie 

van deze soort die tussen 1972 en 1994 als broedvogel in België verdwenen was. De huidige studie 

richt zich vooral op natuurlijke sites met als doel nieuwe broedgevallen te kunnen vaststellen. 

 

Zoals in 2012 en 2013 werd ook in 2014 een tiental nieuwe nestplaatsen gevonden. De jaarlijkse 

aangroei van de populatie bedraagt dus ongeveer 10%. De huidige Belgische broedpopulatie zit dus aan 

ongeveer 120 koppels, waarvan naar schatting 70% ook effectief broeden. 

 

Het merendeel van de jonge vogels wordt geringd, gemeten en gewogen (figuur 16) en er worden een 

paar veertjes verzameld om zo de door CITES ontwikkelde DNA-databank te vervolledigen. Dank zij 

het team dat aan dit programma deelneemt, werden in 2014 164 jongen geringd. Dit betekent dat sinds 

de terugkeer van de soort als broedvogel in België reeds 1.289 jonge Slechtvalken werden geringd. 

 

 
 

Figuur 16.  Het wegen van de jonge Slechtvalken (Falco peregrinus), hier in Sint Pieters-Woluwe, laat 

toe hun geslacht en gezondheidstoestand te determineren, 05/05/2014. 
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De Brusselse populatie (162 km²) wordt speciaal opgevolgd. In de lente 2014 werden 12 territoriale 

paren geteld. Zes daarvan hebben succesvol gebroed met 18 uitgevlogen jongen als resultaat. Bij één 

paar mislukte het broedgeval en de vijf andere hebben zeer waarschijnlijk niet gebroed. 

 

De Correctionele Rechtbank van Gent deed in juni een uitspraak in een zaak met internationale 

vertakkingen betreffende het roven van eieren die dan achteraf werden uitgebroed en waarvan de 

jongen werden verhandeld. Bij het gerechtelijk onderzoek dat hieraan voorafging, speelde de expertise 

van het KBIN een belangrijke rol. De uitgesproken straffen zijn zeer streng en gaan tot effectieve 

gevangenisstraffen. De verdediging ging in beroep tegen de uitspraak. Samen met de Federale 

Gerechtelijke Politie en/of de Federale Dienst Leefmilieu werden vier CITES expertises uitgevoerd in 

het kader van  de strijd tegen de handel in roofvogels, meer bepaald in grote valken.. 

 

Een studie over het voorkomen van pesticiden en andere scheikundige stoffen bij Belgische 

Slechtvalken (samenwerking met de Universiteit Antwerpen) werd gestart met de autopsie en het 

nemen van stalen bij 11 dode valken die tussen 2011 en 2013 werden erzameld. 

 

Stalen van cloacaal vocht worden bij een belangrijk deel van de jonge slechtvalken genomen naar 

aanleiding van het ringen, dit in het kader van het passief toezicht op vogelgriep- en West Nile virus. 

Via hun prooien (watervogels), worden grote valken geregeld besmet met vogelgriepvirussen. 

 

 

Studie van de dynamiek van de herkolonisatie van de Oehoe (Bubo bubo), maatregelen tot 

behoud van de natuurlijke sites en evaluatie van de risico’s (1990 - ) 
 

In samenwerking met Groupe Carmeuse, Groupe Lhoist, Groep CBR-Sagrex, Bâtiments et Ponts 

Construction (BPC), Universiteit Antwerpen (Departement Biologie - Onderzoeksgroep Ethologie - 

Toxicologisch Centrum), Université de Liège (Centre inter-facultaire MARE) 

 

Het programma dat de demografische evolutie van de Oehoe (soort opgenomen in Bijlage I van de 

Vogelrichtlijn) volgt, begon in 1990. De soort was als broedvogel in België volledig verdwenen in de 

periode begin 20
e
 eeuw tot 1982. Ze verscheen opnieuw als gevolg van reïntroducties. Elk jaar worden 

de broedlokaties opgezocht en wordt het broedsucces bestudeerd. Indien mogelijk, worden de pulli 

geringd. Zo kunnen zowel de verspreidingsstrategieën na de geboorte als de doodsoorzaken bestudeerd 

worden . Figuur 17 toont een voorbeeld van een lopende analyse gebaseerd op een lange-ermijn 

demografisch onderzoek. 

 

Een significant gedeelte van de paren broedt in industriële of semi-industriële sites. Beheers- en 

behoudsmaatregelen van deze sites worden bestudeerd samen met de eigenaars en de beheerders 

(administraties en ontginners).Informatie- en sensibiliseringsacties worden ondernomen bij personeel 

van de ontginningsmaatschapijen. 

 

De populatie wordt in 2014 geschat tussen de 100 en de 105 broedparen, waarvan  4 in Vlaanderen. 

Vierenzeventig pulli werden geringd in 2014 dankzij de ploeg die deelnam aan het programma. In het 

totaal werden sinds 1988 al  939 pulli geringd in België. 

 

De gegevens die in het kader van het programma werden verzameld, zullen bijdragen tot de 

samenstelling van een Poyser-monografie (auteur Vinzenzo Penteriani) betreffende deze soort. 

 

De eerste ecotoxicologische en biochemische analyses werden verricht in het kader van een 

samenwerkingsprogramma dat werd ontwikkeld samen met de Universiteit Antwerpen (Prof Marcel 

Eens en Igor Eulaers). Tijdens het ringen van pulli werden donsveertjes verzameld. Een eerste 

bedoeling bestond er in te evalueren in welke mate het mogelijk is gegevens te ontrekken aan de hand 

van deze staalnames en dus de werkmethode te valideren. 

 

De stabiele-isotopen analyse toonde aan dat jongen van Oehoes op een hoger trofisch niveau gevoed 

worden dan die van Havik (Accipiter gentilis) en Steenarend (Aquila chrysaetos). 
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Figuur 17. Gemiddeld aantal jongen bij Europese Oehoes (Bubo bubo) geringd tussen 1989 en 2014 in 

functie van de eco-geografische regio's in België. 

 

 

Metingen van de corticosteronspiegel - een hormoon dat milieustress bij een vogel waarneembaar 

maakt - waren ook succesvol. Dit  soort analyse blijkt een primeur te zijn bij deze bemonsteringswijze. 

De analyse van de concentraties van verschillende verontreinigende stoffen (polychloorbifenylen, 

pesticiden,  vlam- en brandvertragers) werd ook met succes uitgevoerd, maar moet nog in concrete 

cijfers worden uitgedrukt. 

De analyses zullen worden uitgebreid in 2015 om zo over een controledashboard te beschikken dat zal 

toelaten de fysiologische, ecologische en toxicologische parameters te beoordelen, waarmee we op 

hetzelfde moment niet alleen de evolutievoorwaarden van deze superpredator kunnen observeren, maar 

ook de staat van de voedselketen kunnen evalueren waarvan hij aan de top staat. 

 

 

Problematiek van invasieve exotische eendensoorten (1991 - ). 
 

In samenwerking met: BIM, INBO, Belgian Forum on Invasive Species, Natagora/Aves, Vlaams 

Gewest, Provincie West-Vlaanderen, DNF (SPW), Faculté Gembloux (ULG) 

 

Het betreft een langetermijn studie van de ecologie van de Nijlgans (Alopochen aegyptiacus) en de 

Canadese Gans (Branta canadensis) en beoogt de impact te evalueren van deze soorten op hun 

omgeving door het nagaan van hun verplaatsingen en hun populatiedynamica. 

 

Het programma van de studie van Nijlganzen steunt op het volgen van gekleurringde exemplaren en 

werd gestart in 1991. Belangrijkste objectief is het bestuderen van verspreidingsmechanismen en 

populatiedynamiek. Tussen 1990 en 2013, werden 1920 ganzen, waarvan 1088 pulli, in België geringd. 

Het bestand van de afgelezen kleurringen bevat thans 20.708 gegevens, d.i. een aangroei van bijna 

2000 eenheden in vergelijking met vorig jaar. 

 

De Canadese gans wordt sinds 1996 permanent gevolgd met speciale aandacht voor het functioneren 

van de gemeenschappelijke ruiplaatsen wanneer de vogels flightless zijn,  een belangrijke periode in 

hun jaarcyclus. 
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Het aantal beschikbare terugvangsten bedraagt momenteel 6.296. Het oudste specimen was 15 jaar oud 

op het moment van controle. Het aantal terugmeldingen over lange afstand (>500km) bedraagt 6: 

Schotland (1), Duitsland (1), Denemarken(2), Zweden(2). Allemaal exemplaren flightless geringd in 

België op een ruiplaats, behalve één pullus die werd geringd in de Woluwevallei (Brussel) op 

23/06/2013 en geschoten in Denemarken op 30/12/2014. 

 

Het nieuw project behelst de Brandgans (Branta leucopsis) en is in ontwikkeling. Een eerste fase wordt 

gerealiseerd in 2015 in het kader van een thesis van bio-ingenieur (Faculteit van Gembloux – ULG). 

Bedoeling is het invasieve karakter van deze soort te evalueren samen met eventuele controlemiddelen. 

In tegenstelling met andere invasieve eendensoorten, is de Brandgans een inheemse soort, die  

bovendien voorkomt op Bijlage I van de Vogelrichtlijn (2009/147/CE). Een belangrijke inspanning op 

het vlak van ringwerk (pulli en adulten in de ruifase)  zal in de loop van de volgende jaren aan deze 

soort worden besteed.  

 

Hulp wordt gegeven aan de drie Gewesten en aan  andere overheden (provincies, steden, gemeenten) 

om de haalbaarheid te  bestuderen hoe de populatie van Nijlgans en Canadagans kan gecontroleerd 

worden en hoe dit eventueel te realiseren. 

 

 

Studie van de trekstrategie van sternen en vorming van ringers in het Afrikaans 

overwinteringsgebied. 

 

In samenwerking met: Direction des Parcs Nationaux du Sénégal, FOD Ontwikkelingssamenwerking,  

 

Samenwerkingsprogramma met een onderzoeksluik: opvolging van bewegingen van steltlopers tussen 

slikplaten, bepaling van de geografische oorsprong en de trekroutes van de betrokken populaties en een 

deel vorming inzake het toepassen van de gebruikte methoden. Deze acties zijn het gevolg van een 

programma voor het uitvoeren van het beheersplan van het biosfeer- reservaat van de Saloum Delta. 

Aan een uitbreiding van het programma in Gambia wordt gewerkt. 

 

 
Opvolging van de avifauna door ringstations met gekende vanginspanning: EURO-CES 

 
In samenwerking met: Europese ringcentrales, INBO 

 

Het Belgisch Ringwerk is sinds 2001 ingeschreven in een Europees programma voor de opvolging van 

broedpopulaties van zangvogels met toepassing van de vangst-terugvangst techniek. Dit programma 

wordt gecoördineerd door het Brits Ringwerk. De studie heeft tot doel informatie te verzamelen over 

populatietrends, over de productiviteit en over jaarlijkse overlevingscijfers. De uiteindelijke bedoeling 

beoogt een op feiten gebaseerde ondersteuning van het beleid betreffende natuurbehoud.  
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HOOFDSTUK VI 

 

SAMENWERKING MET UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN 

 
Ring- en terugmeldingsgegevens worden ter beschikking gesteld van Universiteiten en Hogescholen. 

Er wordt dan ook regelmatig contact gehouden met UA, UGent, ULB, UCL, ULG, Haute École de la 

Province de Liège (La Reid). 
 

Volgende onderzoekers en studenten hebben gebruik gemaakt van de gegevens van het Belgisch 

Ringwerk in het kader van hun werk. 
 

Academisch jaar 2013-2014 
 

Doctoraatsthesis: 

 
Robin Gailly startte een doctoraatsthesis (FRIA), getiteld "Le développement des cultures pérennes 

non-alimentaires offre-t-il de nouveaux habitats favorables à la biodiversité agricole?" (promotor Prof. 

Marc Dufrêne, ULg). 

 
Laurence Cousseau startte een doctoraatsthesis,  getiteld “Avian landscape genetics and demography 

in a fragmented biodiversity hotspot” (promotor Prof. Dr. Luc Lens, UGent). 
 
Gelaye Duguma  startte een doctoraatsthesis,  getiteld “Effects of fragmentation and coffee cultivation 

in moist Afromontane forest on avian functional diversity and ecosystem services” (promotor Prof. Dr. 

Luc Lens, UGent). 
 

Noraine Hudin begon een doctoraatsthesis, getiteld «The effects of urbanization on nutritional ecology 

of House Sparrow » (promotor Prof. Dr. Luc Lens, UGent). 

 
Tom Rosendahl Larsen begon een doctoraatsthesis, getiteld «Physiological and fitness consequences 

of variation in breeding phenology among Lesser black-backed gulls (Larus fuscus): an experimental 

approach»  (promotor Prof. Dr. Luc Lens, UGent). 

 

Lieze Rouffaer begon een doctoraatsthesis, getiteld «Pathogen-driven gastrointestinal microbiota in 

Passerines: anthropogenic environments as a model» (promotor Prof. Dr. Luc Lens, UGent). 

 

Cátia Santos startte een doctoraatsthesis,  getiteld “Effects of parental resource acquisition and 

allocation strategies on offspring health in a migratory species: a field experiment” (promotor Prof. Dr. 

Luc Lens, UGent). 
 

Alejandro Sotillo startte een doctoraatsthesis,  getiteld “Combining GPS tracking and Stable Isotope 

Analysis to predict changes in gull dynamics” (promotor Prof. Dr. Luc Lens, UGent). 
 

Aymeric Teyssier begon een doctoraatsthesis, getiteld  «Influence of anthropogenic alterations on the 

gastrointestinal microbiota of avian hosts and implications for host fitness» (promotor Prof. Dr. Luc 

Lens, UGent). 

 

Dries Van de Loock startte een doctoraatsthesis,  getiteld “Effects of Afrotropical rainforest 

fragmentation on life-history strategies in a cooperative breeding bird” (promotor Prof. Dr. Luc Lens, 

UGent). 
 

Tadele Zwedie begon een doctoraatsthesis, getiteld «Effects of habitat fragmentation and degradation 

on the diversity and ecology of Ethiopian montane forest birds» (promotor Prof. Dr. Luc Lens, UGent). 

 

Lisa Arvidsson werkt verder aan haar doctoraatsthesis (UA Bijzonder Onderzoeksfonds), getiteld «The 

role of exploration and experience in the development of spatial behaviour: individual variation in 

spatial behaviour across contexts in the Great Tit» (promotor Prof. Dr. Erik Mathysen UA). 
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Lisa Baardsen werkt verder aan de doctoraatsthesis (BELSPO), getiteld «Community analysis of nest 

parasites and commensal species in a cavity-nesting bird (Great Tit Parus major)» (promotor Prof.Dr. 

Erik Mathysen UA). 

 

Davy Bosman werkt verder aan een doctoraatsthesis (FWO), getiteld “Natural variation in life-history 

traits and corresponding trade-offs between breeding and migratory behavior of roof- and ground-

nesting Herring and Lesser Black-backed Gulls”  (promotor Prof. Dr. Luc Lens, UGent). 

 

Ruben Evens werkt verder aan een doctoraatsthesis handelend over de Nachtzwaluw  (Caprimulgus 

europeaus) aan de Universiteit van Hasselt. 

 

Nolwenn Fresneau werkt verder aan een doctoraatssthesis, getiteld «Evolutionair ecologische 

perspectieven op het familieleven bij vogels: een studie naar de genetische en fenotypische 

mechanismen van bedelgedrag» (promotor Dr. Wendt Müller UA). 01/10/2012 - 30/09/2016. 

 

Carsten Lucass werkt verder aan een doctoraatssthesis (FWO Vlaanderen), getiteld «Ouderlijke zorg: 

evolutionair product van conflict en co-adaptatie» (promotor Dr. Wendt Müller, co-promotor Prof. Dr. 

Marcel Eens UA). 01/10/2011 - 30/09/2015. 

 

Tine Martens werkt verder aan een doctoraatssthesis, getiteld «Effecten van 'noise pollutie' op zang bij 

koolmezen» (promotor Prof. Dr. Marcel Eens UA, co-promotor Prof. Dr. Rianne Pinxten UA). 

 

Thomas Raap werkt verder aan een doctoraatssthesis, getiteld «Effecten van lichtpollutie op zang bij 

koolmezen» (promotor Prof. Dr. Marcel Eens UA, co-promotor Prof. Dr. Rianne Pinxten UA). 

 

Raoul van Oosten werkt verder aan een doctoraatssthesis (UA werkingsmiddelen), getiteld   

«Transmissiemechanismen en populatiestructuur in nestgebonden teken (Ixodidae)» (promotor Prof. 

Dr. Erik Mathysen UA). 

 
Michalis Vardakis werkt verder aan een doctoraatssthesis (UA Bijzonder Onderzoeksfonds), getiteld 

«The role of exploration and experience in the development of spatial behaviour: spatial analysis of 

mobility patterns in the Great Tit»  (promotor Prof. Dr. Erik Mathysen UA). 

 

Anke Vermeulen werkt verder aan een doctoraatssthesis, getiteld «Ecologisch immunologisch 

onderzoek bij vogels”»  (promoteur Prof. Dr. Marcel Eens UA, co-promoteur Prof. Dr. Rianne Pinxten 

UA). 

 

Masterthesis: 

 

Bert Thys, student Master in biologie aan de Universiteit Antwerpen heeft volgende scriptie 

gerealiseerd: «Zang in relatie tot persoonlijkheden en ouderzorg bij de koolmees (Parus major)» 

(promotor Prof. Dr. Marcel Eens UA, co-promotor Prof. Dr. Rianne Pinxten UA). 

 

Stage (bachelor-master): 

 

Jérôme Louppe, bachelorstudent landbouwkunde aan de Haute Ecole de la Province de Namur, 

Categorie Agronomie, Finaliteit Agronomie-Environnement (Prof. M. Fossion) begon op 17 november 

bij de Ringcentrale  een stage en een eindverhandeling met als thema : “L’étude de la dynamique de la 

population semosane du Cygne tuberculé (Cygnus olor)” in het kader toezicht griepvirus. 

 

Stages voor professionele integratie 

 

Anna-Sirad Issa, studente 6° jaar Secundair aan het Institut Sainte Ursule te Vorst, heeft in de periode 

van 13/10/2014 tot 15/10/2014 een observatiestage volbracht  op de Ringcentrale. 

 
Lucas Le Goff, student 6° jaar Secundair aan het Institut Sainte Ursule te Vorst, heeft in de periode van 

13/10/2014 tot 15/10/2014 een observatiestage volbracht  op de Ringcentrale. 
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HOOFDSTUK VII 

 

AANVRAGEN VOOR TOEGANG TOT DE GEGEVENS IN 2013  
 

 

In het jaar 2014 werden negentien aanvragen ontvangen en aanvaard. De aanvragen die via EURING 

werden ontvangen, zijn opgenomen in het Engels. De andere betreffen aanvragen die rechtstreeks tot de 

Ringcentrale werden gericht. 

 

Aanvrager: Carlo Van Seggelen 

Datum van de aanvraag: januari 2014 

Instelling/Vereniging: Stuurgroep Avifauna Limburg, Provinciale Natuurcentrum, Genk 

Ter beschikking gestelde gegevens: ring- en terugmeldingsgegevens omtrent de provicie Limburg. 

Doel: Voorbereiding van een Avifauna van de provincie Limburg. 

 

Aanvrager: Melanie Marx 

Datum van de aanvraag: January 2014 

Instelling/Vereniging: Departement of Animal Ecology and Systematics, Justus Liebig University 

(Germany) 

Ter beschikking gestelde gegevens: ringing data for Streptopelia turtur 

Doel: Ph.D study 

 

Aanvrager: Robin Gailly 

Datum van de aanvraag: januari 2014 

Instelling/Vereniging: Université de Liège, Faculté Agro Bio Tech, Gembloux 

Ter beschikking gestelde gegevens: jaarstaten van terugmeldingsgegevens voor Carduelis cannabina et 

Saxicola torquata 

Doel: In het kader van een doctoraatsthesis met als titel "Le développement des cultures pérennes non 

alimentaires offre-t-il de nouveaux habitats favorables à la biodiversité agricole ?" 

 

Aanvrager: Gregory Galetti 

Datum van de aanvraag: februari 2014 

Instelling/Vereniging: medewerker-ringer KBIN 

Ter beschikking gestelde gegevens: ring- en terugmeldingsdossiers voor Vanellus vanellus, Coturnix 

coturnix, Alauda arvensis, Motacilla flava 

Doel : voorbereiding van een voordracht, georganiseerd door het Parc naturel des Collines 

 
Aanvrager: Dr. Uli Koeppen 

Datum van de aanvraag: March 2013 

Instelling/Vereniging: Hiddensee Bird Ringing Centre, Greifswald (Germany) 

Ter beschikking gestelde gegevens: recoveries for Ciconia ciconia with distances > = 100 km from 

ringing site 

Doel: Study of the patterns of migration of regional populations of the Ciconia ciconia on European 

scale and its changes over the last century 

 

Aanvrager: Nina Seifert 

Datum van de aanvraag: April 2014 

Instelling/Vereniging: Ornithological Station Hiddensee, Sundhagen (Germany) 

Ter beschikking gestelde gegevens: recovery data for Porzana porzana andPorzana parva 

Doel: we are investigating the migratory connectivity of the Baillon's Crake between Europe and W-

Africa. As there is hardly any data about ring recoveries for this species, we would like to refer to the 

two other Porzana species Little Crake and Spotted Crake. We hypothesize that these species do not 

show any site fidelity due to the dynamic nature of their habitats. We want to test this assumption by 

checking whether there are any recaptures of the species close to the sites where they have been ringed. 
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Aanvrager: Michał Redlisiak 

Datum van de aanvraag: April 2014 

Instelling/Vereniging: Bird Migration Research Station, University of Gdańsk, Gdańsk  (Poland)  

Ter beschikking gestelde gegevens: recovery data for Turdus philomelos and Turdus iliacus 

Doel: The aim of my research (which is part of my Ph.D. thesis) is to determine wintering and origin 

areas and phenology of Song Thrush and Redwing migration through Baltic Sea region, in particular to 

connect time of passage through Baltic Sea with the wintering destination and source areas of different 

populations.  

 

Aanvrager: Frédéric Jiguet 

Datum van de aanvraag: juni 2013 

Instelling/Vereniging: Museum d’Histoire Naturelle, Paris (France) 

Ter beschikking gestelde gegevens: Belgische ringgegevens en Franse terugmeldingsgegevens voor de 

periode van 1 september tot 31 december van het jaar 1991 tot 2013 voor Alauda arvensis 

Doel: Schatting van de grootte van de migrerende populatie van de Veldleeuwerik in Frankrijk, 

evaluatie van de tendensen in het kader van de vangstquota’s.  

 

Aanvrager: Gidon Perlman 

Datum van de aanvraag: June 2014 

Instelling/Vereniging: Israeli Bird Ringing Center, Jerusalem (Israel) 

Ter beschikking gestelde gegevens: recovery data for Sylvia curruca to or from Egypt, Syria, Lebanon, 

Jordan and Cyprus 

Doel: The Lesser whitethroat has a broad breeding range, ringing recovery data has shown that birds 

originating from many European countries pass through Israel. We postulate that the temporal patterns 

of the migration differ according to geographic origins. Ringing data from EURING can assist in 

defining more precisely the tiing and origin of lesser whitethroats migrating through Israel and its 

neighboring countries 

 
Aanvrager: Dr. Simon Butler 

Datum van de aanvraag: August 2014 

Instelling/Vereniging: School of Biological Sciences, University of East Anglia, Norwich (United 

Kingdom) 

Ter beschikking gestelde gegevens: recovery data for 51 farmland and woodland intra-European 

migrants 

Doel: Land-use change, and associated changes in the quantity, quality and distribution of critical 

resources, has been identified as a key driver of global biodiversity loss. As a consequence, many 

conservation policy and management approaches are designed to deliver these resources, such as food 

or nest sites, back into the landscape. However, the quantity and quality of resources required to deliver 

population stability is unknown for most species. The goal of this project is to identify thresholds in 

resource availability associated with population stability so that the targeted delivery of appropriate and 

sufficient resources through conservation management can be improved. Using European farmland and 

forests as model systems, this will be achieved by relating local bird population trends, derived from 

PECBMS data, to summer and winter functional space availability, derived from CORINE and land-

use data collected under PECBMS. EURING data will be used to improve the spatial resolution with 

which winter functional space can be allocated to breeding populations of intra-European migrants. 

Specifically, it will be used to map their movement patterns and wintering grounds so that a more 

accurate quantification of winter functional space availability can be included in models of breeding 

population dynamics. 

 

Aanvrager: Thomas Bregnballe 

Datum van de aanvraag: August 2014 

Instelling/Vereniging: Dept. of Bioscience, Aarhus University, Denmark 

Ter beschikking gestelde gegevens: ringing and recovery data for Phalacrocorax carbo, ringing totals 

1960-2013  

Doel: contract to the European Commission to provide information on Great Cormorant migration and 

distribution in Europe. 
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Aanvrager: Johan Vanautgaerden 

Datum van de aanvraag: september 2014 

Instelling/Vereniging: medewerker-ringers KBIN 

Ter beschikking gestelde gegevens: ring- en terugmeldingsdossiers voor Garrulus glandarius 

Doel: Voorbereiding van een ringprogramma 

 
Aanvrager: Ruben Evens 

Datum van de aanvraag: oktober 2014 

Instelling/Vereniging: Universiteit van Hasselt, Hasselt 

Ter beschikking gestelde gegevens: terugmeldingsgegevens voor Caprimulgus europaeus 

Doel: Voorbereiding van een artikel over het trekgedrag van Caprimulgus europaeus 

 

Aanvrager: Mario Ninanne 

Datum van de aanvraag: november 2014 

Instelling/Vereniging: Ornithologische Commissie van Watermaal-Bosvoorde (OCWB) 

Ter beschikking gestelde gegevens: Terugmeldingsgegevens omtrent Watermaal-Bosvoorde 

Doel: Voorbereiding van een artikel in het kader van de viering van het 50 jarig bestaan van de OCWB.  

 

Aanvrager: Gary Clewley 

Datum van de aanvraag: November 2013 

Instelling/Vereniging: British Trust for Ornithology 

Ter beschikking gestelde gegevens: overview of the number of ringing data available for Carduelis 

cannabina, Alauda arvensis and Emberiza citrinella. 

Doel: The purpose is to find out if there is enough data available to define a period when nests are 

likely to be active which can be used in risk assessments for pesticide applications across Europe. If 

sufficient data are available we would be happy to follow any formal data request procedures you may 

have and would keen to discuss options for collaboration. 

 

Aanvrager: Jean Dejonckheere 

Datum van de aanvraag: november 2014 

Instelling/Vereniging: Gemeente Ath, dienst Milieu 

Ter beschikking gestelde gegevens: ringgegevens van Tyto alba uit de entiteit Ath, alle jaren 

Doel: uitvoering van behoudsmaatregelen op het gemeentelijke territorium 

 
Aanvrager: Achilles Cools 

Datum van de aanvraag: november 2014 

Instelling/Vereniging: onafhankelijk auteur , Oud-Turnhout (België) 

Ter beschikking gestelde gegevens: ring- en terugmeldingsgegevens voor Pyrrhula pyrrhula 

Doel: publicatie van een monografie over Pyrrhula pyrrhula voor de edities ATLAS CONTACT 

(Amsterdam) 

 
Aanvrager: Raf Vervoort 

Datum van de aanvraag: December 2014 

Instelling/Vereniging: amateur ornithologist, Essen (Belgium)  

Ter beschikking gestelde gegevens: recovery data for Philomachus pugnax 

Doel: Questions: 1.where are Ruff ringed as chicks recovered during later breeding seasons. 2.How do 

Ruff distribute in the wintering range. 3.Distribution of Russian Ruff over time and space Methods: 

Analysis of ringing and recovery data, sorted by time, space, sex Outputs: Summary tables, will part of 

a publication summarising an update on Ruff numbers and trends globally. To assess the impact of the 

decline of Ruff on the global population it is important to re-assess the extent of mixing of presumed 

western and eastern populations (in time and space). 
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Aanvrager: Ivan Pokrovsky 

Datum van de aanvraag: December 2014 

Instelling/Vereniging: Max Planck Institute for Ornithology, Radolfzell (Germany) 

Ter beschikking gestelde gegevens: recovery data for Buteo lagopus and Falco peregrinus 

Doel: I want to analyse different parameters of the migration patterns of the two Arctic raptors with 

different feeding strategies. Time of departure, time of returning, direction, length of migration way, 

case of death. I have an idea that these parameters should be different for raptors feeding on birds and 

those which fed on mammals. Potentially this could be resulted in the genetic diversity of these species. 

Also I want to analyse the cases of death, for my hypothesis those one which needed to migrate to the 

areas with high density of humans are in the risk group and many of them would be died because of the 

human impact (elecricity lines, shootedet.c.). This all will help us to understand better the ecology and 

conservation status of this species. 
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HOOFDSTUK VIII 

 

RINGWERK VOOR WETENSCHAPSVERSPREIDING EN VOOR BEWUSTMAKING ROND 

NATUURBEHOUD 
 

 

Door vogels te ringen leren veel mensen de natuur kennen en realiseren ze zich dat deze bescherming 

nodig heeft. De pers contacteert vaak het Belgisch Ringwerk en/of de ringers zelf voor informatie en 

reacties rond actuele milieuonderwerpen, maar ook voor de resultaten van het onderzoek. Een verhaal 

over lange gegevensreeksen, die dikwijls voorbeelden bevatten van vogels die duizenden kilometer 

verder worden gemeld en die amper tien gram wegen, vindt het publiek altijd boeiend. Wie een 

Grasmus heel dicht kan benaderen en met de vingertoppen kan aanraken, ervaart iets unieks. Dit is 

zeker ook het geval bij een ontmoeting met ornithologen die wekenlang in een wachtbekken 

overnachten of in twintig meter hoge beuken klimmen.  

 

Op dit ogenblik worden voornamelijk drie assen ontwikkeld: de voor het publiek toegankelijke 

ringstations, de informatie naar de media en het programma "Valken voor iedereen". 

 

Toegankelijke ringstations 
 

Drie ringstations, open voor het grote publiek, waren actief in 2014. Het station van Het Zwin is 

momenteel inactief wegens de belangrijke beheers- en renovatiewerken die vorig jaar werden aangevat.  

Het is de bedoeling hier een pilootstation te ontwikkelen na de heropening van het nieuwe 

bezoekerscentrum in het Zwin anno 2016. Het Ringwerk neemt deel aan dit nieuwe project. (zie 

Hoofdstuk V). 

 

De stations toegankelijk voor het publiek zijn een initiatief van de Ringcentrale die de werkmethode 

bepaalt. Het publiek mag niet bij de netten komen, het aantal bezoekers per sessie is beperkt en er 

moeten steeds voldoende ringers aanwezig zijn, zodat deze vakkundig kunnen ringen terwijl ze de 

bezoekers verwelkomen en informeren.  

 

De drie operationele stations zijn goed uitgebouwd en worden door zeer ervaren ringers bemand. 

 

Het ringstation van Watermaal-Bosvoorde (Brussel) 

 

In samenwerking met de Ornithologische Commissie van Watermaal-Bosvoorde (COWB). 

 

Het open ringstation van het Brussels Gewest bevindt zich in het Vuursteen Domein in Bosvoorde, aan 

de rand van het Zoniënwoud. De COWB huurt sinds 1999 dit domein van 4 ha van de Koninklijke 

Stichting om er de biodiversiteit te behouden en te ontwikkelen en om er didactische activiteiten te 

organiseren. De site is samengesteld van een vijver van 4 hectare omringd door weilanden, een 

boomgaard en een struikgewas van meer dan 300 inheemse boompjes (Meidoorn, Sporkehout, Vlier, 

Lijsterbes), speciaal geplant om een zone, stopplaats, aan te bieden aan migrerende zangvogels.  

 

In 2014 werd het publiek er  onthaald  van 25 augustus  tot 31 augustus, in groepen van maximum 5 

bezoekers per ochtend, via een voorafgaande inschrijving. Tijdens deze week werden er 135 vogels 

geringd, behorende tot 17 soorten waarvan de IJsvogel (Alcedo athis), de Vuurgoudhaan (Regulus 

ignicapillus) en de Goudvink (Pyrrhula pyrrhula). Een unieke en wonderlijke gelegenheid voor het 

ontdekken van prachtige soorten in het midden van de stad.  

 

Er werden regelmatig ringsessies georganiseerd tijdens de weekends van september tot en met 

november, waaraan iedere keer 1 tot 5 bezoekers aan deelnamen. Dankzij deze gelegenheid werd een 

nieuwe soort voor de regio Brussel – Cetti’s zanger (Cettia cetti) – geobserveerd en geringd op 13 

september. Twee Bladkoningen (Phylloscopus inornatus), een andere uitzonderlijke soort voor Brussel, 

werden op 12 en 18 oktober tijdens de activiteiten van het station geringd.  



Belgisch Ringwerk: verslag 2014 

 

 

 

 

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 

45 

Deze activiteiten werden aangekondigd in het ledenblad van de vereniging COWB (bestemt voor 

leden). In een didactisch dossier (kaart met de vogeltrek van verschillende soorten, foto's van vogels en 

van het ringen, terugmeldingsfiches) werd de huidige kennis over trekroutes van vogels, die in de lente 

en de herfst over Brussel voorbijkomen, aan het publiek voorgesteld. 

 

De activiteiten van het open ringstation van Watermaal-Bosvoorde worden voorgesteld op deze 

website: http://www.cowb.be 

 

Het ringstation van Nodebais (Waals-Brabant) 

 

In samenwerking met de gemeente Beauvechain, de provincie Waals-Brabant en het Europees 

programma LEADER 

 

De gemeente Beauvechain is een landelijke gemeente in het oosten van Waals-Brabant, gekenmerkt 

door een groot agrarisch plateau, waarvan een deel wordt ingenomen door een militaire vliegbasis van 

600 ha. De dorpen die deel uitmaken van de fusiegemeente bevinden zich in de valleien. De 

gemeenschappelijke diensten en autoriteiten werden lange tijd geconfronteerd met overstromingen. Als 

maatregel werden wateropvanggebieden op verschillende strategische locaties tot stand gebracht door 

de Provincie Waals-Brabant en de gemeente Beauvechain. 

 

Bewust van het belang van natuur- en landschapsbehoud, hebben deze twee autoriteiten, in uitvoering 

van het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan, in de eerste plaats wachtbekkens gecreëerd waar de natuur 

zich verder kan ontwikkelen. In plaats van het uithollen en het betonneren van waterwachtbekkens, 

werden oude drooggelegde weilanden en velden getransformeerd in vochtige zones en 

wateropvanggebieden. Het is het begin van een belangrijk beheers- en ontwikkelingsprogramma van de 

biodiversiteit in Beauvechain.  

 

De opvolging wordt essentieel uitgevoerd via de ringmethode. Het doel is het evalueren van de 

capaciteiten van de site als tussenstop voor migrerende zangvogels en Rallidae, om zo 

beheersmaatregelen voor te stellen die nog gunstiger zijn voor het behoud van ons natuurlijk 

patrimonium. De activiteiten zijn van start gegaan in 1999 in het wachtbekken van Nodebais. Het werd 

snel duidelijk dat het zeer nuttig zou zijn om de burgers aan dit programma te koppelen. Vanaf 2001 

was het ringstation open voor publiek om zo de bewoners van de gemeente te sensibiliseren voor het 

natuurbehoud. Geleidelijk aan werd het publiek uitgebreid met uit verdere streken afkomstige 

bezoekers.  

 

Dit jaar opende het station zijn deuren van 15 tot 31 augustus. Vijf ochtenden in de maand september 

werden besteed aan schoolbezoeken. In het totaal werden  in 2014 432 personen, waarvan 132 

scholieren  ontvangen. Men schat dat, sinds 2001, het ringstation van Nodebais 4500 bezoekers kon 

verwelkomen.  

 

De bezoeken gebeuren via reservatie, met beperkte groepen, om zo de rust van de site te behouden. 

Elke ochtend wordt een specifieke animatie georganiseerd tussen 09u.30 en 12u.00. De voorgestelde 

onderwerpen draaien rond de migrerende vogels: hoe oriënteren ze zich, vanwaar zijn ze afkomstig, 

naar waar vertrekken ze, voorstelling van de gevangen en geringde soorten in het verloop van de 

ochtend, en in het bijzonder van hun migratiestrategieën, kennismaking met hun veren en pluimage 

(kleur, rui, functies). 

 

Het project laat anderzijds toe om meerdere regionale uitvoerders te verzekeren. De groep van lokale 

ringers wordt versterkt door ringers die verbonden zijn aan andere werkgroepen, door stagiair-ringers, 

studenten en partners van het Gemeentelijke Natuurontwikkelingsplan van de gemeente Beauvechain. 

Twee medewerkers van het Europees programma Leader, plaatselijke actiegroepen (GAL) en 

natuurverenigingen vervolledigen de ploeg tijdens de schoolanimaties.  
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Deze dynamiek laat eveneens een samenwerking tussen de diensten van verschillende machtsniveaus 

toe, zowel gemeentelijk, provinciaal als regionaal. Het gaat om het samen beheren van de hydrauliek en 

tegelijkertijd een maximum aan biodiversiteit te behouden, en indien mogelijk ze te verbeteren. De 

betrokkenheid van de diensten is belangrijk : de gemeente Beauvechain financiert zowel de jaarlijkse 

bijdrage van de lokale ringers als een deel van het materiaal nodig voor het ringen en voor de 

animaties. Ze investeert eveneens in medewerkers, omdat de verantwoordelijke van het ringstation ook 

de milieuambtenaar van de gemeente is en de goede uitvoering van het programma één van zijn 

opdrachten is.   

 

De activiteiten van het open ringstation van Nodebais zijn voorgesteld op de website 

http://www.beauvechain.be 

 

Persoverzicht 2014 : 

 

04/03/2014 L’Avenir Beauvechain: 72.452 oiseaux bagués en 15 ans 

11/08/2014 L’Avenir Nouvelle saison de baguage à Nodebais 

13/08/2014 La DH  Le suivi avifaune débute ce 15 août 

21/08/2014 TV-Com Baguage des oiseaux 

22/08/2014 L’Avenir La pluie a perturbé le baguage 

 
Het ringstation van Bierwart ( Namur) 

 

In samenwerking met de gemeente Fernelmont, de DNF (Cantonnement van Namen) en vzw 

« Eghezee en sentiers», de gemeente Eghezée. 

 

Dit ringstation, operationeel sinds 2004, steunt op een partnership met het Cantonnement DNF de 

Namur (sector Fernelmont). De site is geïntegreerd aan het Bos van Bierwart, waar men een belangrijk 

biotoopbeheer uitvoert om zo de biodiversiteit te verhogen, in het bijzonder de opvangcapaciteit voor 

zangvogels die hier halt houden tijdens de trek. In de loop der jaren werden 16 vijvers uitgegraven in 

een open plek van 5 ha op de bosrand. Zo ontstaan verschillende habitats die een rijke insectenfauna 

aantrekken.  Deze microfauna is van essentieel belang als voedselbron voor voorbijtrekkende 

zangvogels, die hun vetreserves moeten aanvullen tussen 2 etappes door, op hun honderden kilometers 

lange tocht. Beheerswerken, voornamelijk verjonging van de vegetatie, worden op regelmatige basis 

uitgevoerd, in samenwerking met onder andere het DNF en de studenten van het Instituut voor 

tuinbouw van Gembloux, sectie bosbouw.  

 

Het station heeft zijn deuren geopend op 30 augustus, 6 september en 17 oktober 2014 om de 

beheerswerken en de ornithologische opvolging aan het publiek voor te stellen. De twee eerste sessies 

werden in samenwerking met de gemeentelijke administratie van Fernelmont georganiseerd. De derde 

werd georganiseerd in het kader van het Festival Nature Namur. Bijna 200 vogels werden geringd 

gedurende elke sessie, omtrent een dertigtal verschillende soorten. 

 

In het totaal werden 75 bezoekers verwelkomd na inschrijving. Drie gecertificeerde ringers verschaften 

uitleg over de trek van zangvogels en lieten de bezoekers kennis maken met geringde soorten. De 

diversiteit is belangrijk: in de loop van de herfst 2014 werden 95 verschillende soorten geringd in het 

station van Bierwart.  

 

Als aanvulling van de activiteiten in Bierwart werden 2 dagen van observatie en ringen van vogels, die 

de voederplaatsen opzoeken, georganiseerd in het bos van Nachau (Aische-en-Refail), in 

partnerverband met de vzw « Eghezée en sentiers» en de gemeente Eghezée. De 41 personen die aan 

deze sessies hebben deelgenomen, hebben 27 soorten van vogels kunnen zien, waaronder de Grote 

bonte specht (Dendrocopos major), de Sijs (Carduelis spinus), de Putter (Carduelis carduelis) en 5 

soorten mezen. 

 

De activiteiten van het open ringstation van Bierwart en in het bos van Nachau zijn voorgesteld op deze 

websites: http://www.fernelmont.be/, http://www.eghezee.be, http://www.eghezee-en-sentiers.be 

 

http://www.fernelmont.be/
http://www.eghezee.be/
http://www.eghezee-en-sentiers.be/
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Het programma «Valken voor iedereen» 

 

Het programma « Valken voor iedereen » beoogt tegelijk onderzoek en informatie voor het publiek. 

Het is bestemd voor de voorstelling van de natuurlijke geschiedenis van de Slechtvalken, via het 

rechtstreeks uitzenden van beelden van de nestplaats van het koppel die sinds 2004 in de top van de 

Sint-Michiels- en Sint-Goedele kathedraal te Brussel nesten. (zie Hoofdstuk V).  

 

Tussen 01/01/2014 en 15/11/2014 werden op de website www.slechtvalken.be 874.000 bezoeken 

geregistreerd afkomstig van 134 landen op de 198 erkend door de VN.  Een piek van 31.031 bezoeken 

werd geregistreerd op de dag van het uitbroeden van de jonge valken.  

 

Aan de kathedraal ontvingen elke dag twee speciaal in dienst genomen natuurliefhebbers het publiek 

aan de waarnemingspost van 2 april tot 21 mei, van 12u.00 tot 18u.00, behalve op maandagen (figuur 

17). De bezoekers ontdekten binnen de waarnemingspost een verzameling  veren die het mogelijk 

maakten om de verschillende soorten door de valken gevangen vogels te determineren. Tevens werd er 

volledige informatie verschaft betreffende de ecologie van de Slechtvalken. Deze informatie werd 

verkregen dank zij het ringen en de opvolging via GPS-zenders in België en Siberië. Het aantal 

bezoekers in 2014 werd, zoals de afgelopen jaren, geschat op 20.000.  Het aantal personen die de 

broedplaats van de Slechtvalken aan de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal bezochten,  wordt 

dus geschat op 200.000 sinds de eerste editie van het project in de lente 2005, dit door de 

waarnemingspost te bezoeken of door de beelden rechtreeks te bekijken op schermen geplaatst achter 

ramen.  

 

Een tweede waarnemingspost werd aan de voet van de toren van het gemeentehuis van Sint-Pieters-

Woluwe geïnstalleerd om zo het publiek toe te laten deze nieuwe nestplaats in Brussel te ontdekken.  

 

Een nieuwe doelstelling van het programma is het tot stand brengen van een netwerk van observatie- en 

ontdekkingssites voor het publiek, functionerend rond een webplatform opgericht door de website 

www.slechtvalken.be. 

 

Het persoverzicht 2014 wordt weergegeven in het rapport « Valken voor iedereen 2014 » (te 

downloaden van de website). 

 

 

 
 

Figuur 17. Het publiek is uitgenodigd om de Slechtvalken op de kathedraal te komen observeren. 

http://www.slechtvalken.be/
http://www.slechtvalken.be/
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HOOFDSTUK IX 

 

BIBLIOGRAFISCH REPERTORIUM VAN PUBLICATIES (2013 - 2014) DIE GEBRUIK 

MAKEN VAN GEGEVENS VAN HET BELGISCH RINGWERK, KBIN. 

 
 

De publicaties van de 2 laatste jaren worden hier opgelijst. Publicaties worden immers vaak met een 

zekere vertraging ontvangen. 

 

Veel ringgegevens worden ook via het web gepubliceerd, o.a. op de sites www.trektellen.nl et 

www.waarnemingen.be. 

 

Verschillende ringgroepen of ringstations geven zelf jaarlijks een eigen rapport uit met hun gegevens. 

Dit rapport wordt aangeboden aan de verantwoordelijke overheden bevoegd voor natuurbeheer  binnen 

het werkingsgebied, of aan de terreineigenaars of -gebruikers die hen als ringer toelaten op hun 

terreinen. 

 

WETENSCHAPPELIJKE  PUBLICATIES 

 

2013 

 

Amano, T., Sutherland, W.J. 2013. Four barriers to the global understanding of biodiversity 

conservation: wealth, language, geographical location and security. Proc R Soc B 280:20122649. 

 

Anselin A. & H. Castelijns. 2013. Ecologisch onderzoek naar de Bruine kiekendief. Nieuws over het 

kleurmerkonderzoek en het LifeWatch zenderproject. Vogelnieuws, INBO, 20: 22-25. 

 

Anselin A, K. Janssens, F. 'TJollyn, K. Van den Berge & H. Castelijns. 2013. Mia, Jozef en Peter: met 

een zendertje door het leven. Vogelnieuws, INBO, 21:10-13 

 

Bosman, D.S., Vercruijsse, H.J.P., Stienen, E.W.M., Vincx, M. & Lens, L. 2013.  Age of first breeding 

interacts with pre- and post-recruitment experience in shaping breeding phenology in a long-lived gull 

PLoS One 8(12): e82093. hdl.handle.net/10.1371/journal.pone.0082093. 

 

Bulteau, V., Rozenfeld, S. B., Dmitriev, A. E., & Vangeluwe, D. 2013. Record of Sylvia curruca at the 

Eastern Taymir, Novaya River Basin. Ornitologia (Faunistic Notes) vol 38: 114-115. 

 

Bulteel, G. 2013. Teloorgang en vernauwde habitatvoorkeur van de Matkop, een voorbeeld uit de 

Noorderkempen. Natuur.oriolus 79 (1): 1-9. 

 

Burnel, A. & Vandewer, A. 2013. Phénologie du passage, origine et destination des migrateurs 

principalement diurnes capturés aux Awirs (Liège, Belgique): première partie. Aves 50 (3): 129-142. 

 

Burnel, A. & Vandewer, A. 2013. Phénologie du passage, origine et destination des migrateurs 

principalement diurnes capturés aux Awirs (Liège, Belgique): deuxième partie. Aves 50 (4): 221-239. 

 

Coleman, C.E. 2013. Are European Herring Gull Larus argentatus movement patterns changing in 

relation to anthropogenic activities? MSc in Ornithology, University of Birmingham, United Kingdom. 

 

Dardenne, S., Ducatez, S.n Cote, J., Poncin, P. & Stevens, V. 2013. Neophobia and social tolerance are 

related to breeding group size in a semi-colonial bird. Behav Ecol Sociobiol (2013) 67:1317–1327 

 

De Coster, G., De Neve, L. & Lens, L. 2013. Intra-clutch variation in avian eggshell pigmentation 

covaries with female quality. Journal of Ornithology 154: 1057-1065 

 

http://www.trektellen.nl/
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HOOFDSTUK X 

 

WERKINGSPROCEDURES 
 

 

Algemene principes 

 

Er zijn op dit ogenblik vijftien werkingsprocedures. Ze hebben als doel de medewerkers-ringers van het 

KBIN bij hun werk te begeleiden en te verduidelijken op welke wijze de gegevens die het ringen van 

wilde vogels in België oplevert, toegankelijk zijn.  

 

De procedures betreffende de toegang tot de gegevens, worden voorgesteld in hoofdstukken XI en XII.  

Ze vormen de basis van de doelstellingen van het Belgisch Ringwerk: gegevens ter beschikking stellen 

van onderzoekers, beheerders en beleidsmakers. Een procedure werd in 2014 herzien en wordt in 

hoofdstuk XIII voorgesteld. Een nieuwe procedure werd in 2014 gepubliceerd en  wordt voorgesteld in 

hoofdstukken XIV. 

 

Alle medewerkers-ringers van het KBIN zijn ertoe gehouden deze procedures te respecteren op straffe 

van uitsluiting uit het netwerk. 

 

Lijst van de gepubliceerde procedures: 

 

Procedure voor het manipuleren van vogels bij het ringen (versie 2, december 2014) 

 

Hoe medewerker-ringer van het Koninklijk Belgisch Instituut  voor Natuurwetenschappen worden? 

Organisatie en soorten ringvergunningen (maart 2014) 

 

Procedure betreffende de juiste geografische aanduiding van ringgegevens (december 2013) 

 

Procedure voor het plaatsen van ringen  en lijst van ringtypes per soort (december 2012) 

 

Richtlijn betreffende het gebruik van lokvogels voor de vangst van prooivogels (december 2011) 

 

Procedure in verband met het houden en gebruiken van lokvogels in Vlaanderen (december 2011) 

 

Procedure in verband met het houden en gebruiken van lokvogels in Wallonië (december 2011) 

 

Reglement betreffende de aankoop van mistnetten (december 2010) 

 

Toegangsprocedure voor het gebruik van de gegevens van het Belgisch ringwerk door medewerkers-

ringers van het KBIN (december 2009) 

 

Procedures bij het ringen van bijzondere soorten (december 2009) 

 

Lijst van toegelaten vangmiddelen (december 2009) 

 

Toegangsprocedure voor het gebruik van de gegevens van het Belgisch Ringwerk (november 2008) 

 

Procedure voor het aanleveren van ring- en terugmeldingsgegevens (maart 2007) 

 

Procedure bij het ringen van gerevalideerde vogels (maart 2006) 

 

Procedure bij het gebruik van kleurmerken (juni 2006) 
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HOOFDSTUK XI 

 

TOEGANGSPROCEDURE VOOR HET GEBRUIK VAN GEGEVENS VAN 

 HET BELGISCH RINGWERK 
 

 

Algemene principes 

 

De doelstellingen van het Belgisch Ringwerk (KBIN) kaderen in de biologie van het natuurbehoud. De 

analyse van de gegevens en dus ook het ter beschikking stellen ervan, vormt een essentieel onderdeel 

van dit programma. 

 

De door het ringwerk (in België georganiseerd vanaf 1927) verzamelde gegevens omvatten twee 

hoofdcategorieën: de ringgegevens sensu stricto (39 velden, zie beschrijving in bijlage) en de eigenlijke 

terugmeldingen die de ring- en terugmeldingsgegevens van één enkele vogel omvatten (60 velden, zie 

beschrijving in bijlage). Wat de ringgegevens betreft, zijn op dit ogenblik (31 december 2013) 

11.569.889 records beschikbaar in het bestand; de rest (geschat op 12.500.000 records) is beschikbaar 

in de vorm van papieren ringlijsten. Alle terugmeldingen die sinds 1927 werden opgetekend, zijn 

geïnformatiseerd. 

 

De procedures die hieronder worden uiteengezet, hebben dus de bedoeling om de analyse en het 

gebruik van de sinds 1927 verzamelde ring- en terugmeldingsgegevens te vergemakkelijken. Het 

systeem houdt er tevens rekening mee dat het voor het KBIN essentieel is te kunnen beschikken over 

een overzicht van de publicaties en werken die van deze gegevens gebruikmaken. 

 

Elke aanvraag dient vergezeld te zijn van een beschrijving van de aard van de gevraagde gegevens en 

van de doelstellingen van hun gebruik. Het ter beschikking stellen van de gegevens volgt na het 

tekenen van een overeenkomst tussen de verantwoordelijke van het Ringwerk en de aanvrager. 

 

 

Procedures in functie van het type gebruiker 

 

1.  Aanvraag door een federale, gewestelijke of gemeenschaps-overheid 

 

Vrije toegang tot de gegevens voor gebruik in het kader van de opdracht van deze instellingen inzake 

het behoud van het natuurlijk patrimonium. 

 

2. Aanvraag door een universitaire instelling 

 

Vrije toegang tot de gegevens indien de aanvraag uitgaat van een diensthoofd met het oog op een 

academisch gebruik (onderzoek of onderwijs). 

 

3. Aanvraag door een vereniging zonder winstgevend doel die het natuurbehoud tot doelstelling 

heeft. 

 

Vrije toegang tot de gegevens indien de aanvraag uitgaat van een gemandateerde, het natuurbehoud tot 

doelheeft en uitgevoerd wordt met eigen middelen door de vereniging of door een van haar leden. 

 

4. Aanvraag door een particulier of een commerciële groep voor beroepsdoeleinden 

 

Toegang tot de gegevens mits betaling 

 

5. Aanvraag door een aan het KBIN verbonden medewerker-ringer 

 

Vrije toegang tot de gevraagde gegevens waarvan de analyse aanleiding moet geven tot een publicatie. 
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6. Aanvraag door een Europees of niet-Europees onderzoeker 

 

Als het om terugmeldingsgegevens gaat, zal de onderzoeker in de eerste plaats doorverwezen worden 

naar de EURING DataBank (EDB). Indien alleen Belgische gegevens worden gevraagd, wordt de 

toegang tot de gegevens op dezelfde wijze geregeld als de op dat ogenblik geldende regeling van de 

EDB. De toegang tot de ringgegevens is vrij, indien de aanvraag uitgaat van een diensthoofd en voor 

academisch gebruik (onderzoek of onderwijs). 

 

In alle andere gevallen worden individuele afspraken gemaakt. 

 

 

OVEREENKOMST BETREFFENDE HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN GEGEVENS DOOR HET BELGISCH 

RINGWERK (KBIN) 

 

Mevrouw/ de Heer ………………………………………………………. 

 

namens de Instelling/de Vereniging…………………………………………………………… 

 

Adres…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

met als voorwerp het ter beschikking stellen van de volgende gegevens: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

De betreffende gegevens worden exclusief overgemaakt aan de begunstigde. Het is niet toegelaten ze 

aan derden over te maken. 

 

De begunstigde verbindt er zich toe de herkomst van de ringgegevens in elke wetenschappelijke 

publicatie als volgt te citeren:  

 

in de tekst: “gegevensdatabank van het Belgisch Ringwerk, Koninklijk Belgisch Instituut voor 

Natuurwetenschappen”;  

 

in de dankbetuigingen: “het Belgisch Ringwerk, Koninklijk Belgisch Instituut voor 

Natuurwetenschappen (Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid) en alle vrijwillige medewerkers-

ringers die gegevens verzamelen en een bijdrage leveren voor de financiering van het systeem”. 

 

De begunstigde verbindt er zich eveneens toe drie overdrukken of een .pdf bestand van de betrokken 

studie over te maken aan de verantwoordelijke van het Belgisch Ringwerk en dit onmiddellijk bij het 

verschijnen. Indien het een boek betreft, zullen twee exemplaren afgeleverd worden, die opgenomen 

worden in de bibliotheek van het KBIN. 

 

 

 

 

 

 

Handtekening, datum 
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HOOFDSTUK XII 

 

TOEGANGSPROCEDURE VOOR HET GEBRUIK VAN GEGEVENS VAN HET BELGISCH 

RINGWERK DOOR DE MEDEWERKERS-RINGERS VAN HET KBIN 
 

 

Algemene principes 

 

De medewerkers-ringers van het Belgisch Ringwerk (KBIN) worden aangespoord om zelf gebruik te 

maken van de in België verzamelde ring- en terugmeldingsgegevens. De analyse en dus ook de 

terbeschikkingstelling van de gegevens zijn immers een essentiële doelstelling van het programma. Het 

personeel van de Ringdienst is ter beschikking om iedereen met raad bij te staan en eventueel hulp of 

medewerking te verlenen voor een wetenschappelijke analyse. 

 

Wie de gegevens van het Belgisch Ringwerk gebruikt en publiceert, moet de volgende procedures 

naleven. Deze moeten er vooral voor zorgen dat het KBIN over een repertorium van publicaties en 

andere werken kan beschikken waarin gegevens rond het ringen van vogels in België gebruikt worden, 

Dergelijk repertorium dient tevens om de noodzaak aan te tonen van het ringen van vogels en dus van 

de inzet van de ringers. Het draagt tevens bij tot de valorisatie van het systeem. 

 

De gegevens van andere ringcentrales uit de EURING-zone zijn eveneens beschikbaar. Hiervoor moet 

u zich rechtstreeks tot EURING wenden. Vergeet daarbij niet te melden dat u medewerker-ringer bij 

het KBIN bent. Alle details hieromtrent vindt u op  http://www.euring.org, rubriek "Data and Codes".  

 

 

Procedures 

 

Een ringer die gegevens wil analyseren die hij niet zelf  verzameld heeft, vindt de manier waarop hij dit 

kan doen beschreven in het document "Toegangsprocedure voor het gebruik van de gegevens van het 

Belgisch Ringwerk” op de webstek van het KBIN". 

 

Indien de ringer door gelijk welke derde persoon gevraagd wordt om toegang tot de gegevens te 

krijgen, moet hij deze derde verwijzen naar het KBIN waarna de hierboven vermelde procedure wordt 

toegepast. Het is aan de medewerkers-ringers niet toegelaten hun ruwe gegevens aan derden door te 

geven, om het even of ze daar al niet voor betaald worden. 

  

Indien de ringer de gegevens, die hij zelf verzamelde, in de vorm van een artikel wenst te publiceren, 

om het even of hij auteur of coauteur van de analyse is, staat het hem volledig vrij dit te doen, mits 

volgende voorwaarden: 

 

 De oorsprong van de voorgestelde gegevens zal in de tekst van elke publicatie als volgt 

vermeld worden: "gegevens van het Belgisch Ringwerk, Koninklijk Belgisch Instituut voor 

Natuurwetenschappen". 

 Volgende zin moet bij de dankbetuigingen opgenomen worden: Belgisch Ringwerk, 

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (FOD Wetenschapsbeleid) en alle 

vrijwillige medewerkers ringers die gegevens verzamelen en een bijdrage leveren voor de 

financiering van het systeem". 

 Drie overdrukken of een pdf-bestand van de betrokken studie moeten onmiddellijk bij het 

verschijnen overgemaakt worden aan de verantwoordelijke van het Belgisch Ringwerk. Indien 

het een boek betreft, moeten twee exemplaren voorzien worden voor de bibliotheek van het 

KBIN. 

 

Indien de ringer gegevens die hij zelf verzameld heeft, zelf via het internet wil verspreiden, dan staat 

het hem volledig vrij dit te doen, uitgezonderd in volgende gevallen. Ruwe gegevensbestanden mogen 

niet online geplaatst worden. Indien hij gestructureerde gegevens op georganiseerde sites wil plaatsen 

(zoals bij trektellen.be), dan moet hij eenvoudig het Belgische Ringwerk hiervan op de hoogte brengen. 

http://www.euring.org/
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HOOFDSTUK XIII 

 

PROCEDURE VOOR HET MANIPULEREN VAN VOGELS BIJ HET RINGEN 
versie 2, december 2014 

 

Het manipuleren van vogels bij het ringen is vooral een kwestie van gezond verstand waarbij op elke 

situatie gepast dient ingespeeld te worden. Het manipuleren van vogels mag niet langer duren dan 

nodig en dient in een geordende volgorde te gebeuren. Het principe is dat vogels immers zo snel 

mogelijk terug in de natuur moeten.  

 

Het is de volledige verantwoordelijkheid van de ringer om alle maatregelen te nemen om alles perfect 

georganiseerd en vlot te laten verlopen en om aldus de veiligheid van de vogels te waarborgen. Hij 

moet zijn eventuele stagiaires en helpers duidelijk instrueren over de wijze waarop er op zijn ringplaats  

gewerkt wordt.  

 

De volgende regels zijn strikt van toepassing: 

 

- In afwachting dat ze geringd worden mogen vogels niet in zakken of bakken bewaard worden 

waarvan het grootste gedeelte uit plastiek bestaat. Uitzondering wordt gemaakt voor pluimveemanden. 

 

- De zakken of bakken waarin vogels in afwachting van het ringen gehouden worden moeten 

voldoende groot, droog en proper zijn en moeten voldoende luchtdoorlatend zijn.  

 

- Het aantal individuen per zak of bak moet zorgvuldig bekeken worden zodat de vogels voldoende 

verluchting hebben en niet opwarmen.  

 

- Zakken en bakken waarin vogels gehouden worden moeten tegen zonnestralen en regen beschermd 

worden. 

 

- De zakken waarin vogels gehouden worden moeten altijd opgehangen worden en mogen niet tegen 

elkaar geplaatst worden.  

 

- Vermijd om vogels van verschillende grootte en soort bijeen in zakken of bakken te plaatsen.  

 

- Als veel vogels tegelijk worden gevangen is het essentieel om een duidelijk systeem aan te houden 

zodat prioritair de gevoelige soorten en zwakste individu’s geringd en losgelaten worden. 

 

- Wanneer nestjongen van nestblijvers uit het nest worden gehaald om geringd te worden, mogen ze 

niet vrij op de grond worden gelegd. Ze dienen, indien nodig, samengehouden te worden in een zak of 

bak.  

 

- Om te wegen moeten de vogels in een zakje of houder geplaatst worden. Dit wordt op de weegschaal 

geplaatst of vastgemaakt aan de haak van de balans. Vogels mogen nooit gewogen worden door ze met 

de ring aan het weegtoestel te hangen.  

 

- Het fotograferen van vogels in de hand kan noodzakelijk zijn als bewijs of als educatie materiaal. Dit 

kan echter geen reden zijn om een vogel veel langer vast te houden dan normaal. De foto’s dienen in 

één ringsessie gemaakt te worden waarna de vogel onmiddellijk losgelaten wordt.  

 

- Om geringd te worden worden vogels niet verder verplaatst dan nodig om de rust van de site niet te 

verstoren. Ze moeten altijd op de ringplaats losgelaten worden. 

 

- Het ringen met publiek in een geplande actie moet altijd gebeuren in de aanwezigheid van minstens 2 

ringers dit met uitzondering van het ringen van pulli zangvogels of nachtroofvogels. In deze laatste 

gevallen is de aanwezigheid van één enkele ringer voldoende. 

 

- Vogels worden nooit in de handen van personen gelaten die voor het eerst ringactiviteiten bijwonen. 
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HOOFDSTUK XIV 

 

HOE MEDEWERKER-RINGER VAN HET KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT  VOOR 

NATUURWETENSCHAPPEN WORDEN 

 

ORGANISATIE EN SOORTEN RINGVERGUNNINGEN 
 

Organisatie 

 

Het Ringwerk van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) organiseert het 

ringen van vogels in het land. Eén van de belangrijke pijlers van deze organisatie is het netwerk van 

medewerker-ringers. Dit zijn strikt door het KBIN gecertificeerde vrijwilligers om zo een hoge 

kwaliteit van de verzamelde gegevens te verzekeren. Ze handelen binnen het kader van de procedures 

van het KBIN en van door de bevoegde autoriteiten toegekende vergunningen. Op die manier wordt 

een respectvol omgaan met vogels, personen en wettelijke voorschriften verzekerd. 

 

Ringers zijn altijd verbonden aan een werkgroep die opgericht is in de regio waar ze actief zijn. Er zijn 

geen zelfstandige ringers. Elke groep wordt geleid door een groepsoverste. Deze verzekert het 

administratief beheer van de groep, dit wil zeggen de verdeling van de ringen, de transmissie van de 

gegevens (ringgegevens, terugmeldingen, jaarstaten) tussen de ringers en het KBIN (en vice versa) en 

heeft ook de supervisie over de vorming van stagiairs. 

 

Ieder persoon die ringer wenst te worden, neemt contact of wordt in contact gebracht met de 

groepsoverste van de regio waar hij of zij actief is. De groepsoverste aanvaardt de kandidaat al dan niet 

voor een stage aan de hand van een eerste evaluatie. Een reeds aanwezige kennis van wilde vogels, een 

motivering voor het behoud van de natuur en het zich beschikbaar kunnen stellen, zijn belangrijke 

parameters bij deze eerste evaluatie door de groepsoverste.  Het beschikken van een e-mailadres is 

verplicht. Is de evaluatie van de groepsoverste positief, dan kan de geïnteresseerde zijn stage beginnen. 

De groepsoverste brengt hem dan op de hoogte van alle bestaande procedures. Het KBIN/Ringwerk 

interfereert niet in deze fase, behalve als de groepsoverste of de geïnteresseerde daar nadrukkelijk om 

vragen. 

 

Het KBIN organiseert jaarlijks, gedurende de 2 laatste weken van november, theoretische examens om 

nieuwe kandidaten te certificeren. Het is de groepsoverste die de kandidaat, nadat hij de verplichte 

stage heeft beëindigd en een positieve evaluatie heeft gekregen, moet inschrijven voor de examens. De 

inschrijvingen worden afgesloten op 1 september. De groepsoverste mag een vertegenwoordiger 

aanduiden om deze evaluatie uit te voeren. De vaardigheid om op een perfecte manier een vogel te 

manipuleren, is daarbij een criterium die prioritair geëvalueerd wordt. De bekwaamheid nodig om voor 

het theoretisch examen te slagen, is het volgende criterium. Kandidaten worden op het KBIN 

uitgenodigd om zich te bekwamen in het determineren van opgezette vogels. Dit kan tot 15 september 

(afspraak bij Aurel Vande Walle – Aurel.Vandewalle@naturalsciences.be).   

 

De opleiding is dus essentieel van praktische aard: kennis wordt door middel van veldwerk binnen de 

werkgroep verworven. Het nemen van nota’s op het terrein wordt sterk aangeraden. Een theoretische 

studie is eveneens aanbevolen. Een bibliografische referentie is nodig: Svensson, L. 1992. 

Identification Guide to European Passerines. 

 

De kandidaat die niet slaagt voor het examen mag na positief advies van de groepsoverste zich het 

daarop volgend jaar opnieuw aanbieden. Na twee opeenvolgende mislukkingen is een nieuwe 

stageperiode van minimum 2 jaar verplicht. Een ringer die zijn activiteiten gedurende 5 of meer jaar 

onderbreekt, moet opnieuw een examen afleggen alvorens terug als ringer ingeschreven te worden.  

 

De lijst van medewerkers die geslaagd zijn in de proeven, wordt overgemaakt aan de bevoegde 

autoriteiten voor het verkrijgen van een vergunning voor het vangen en ringen van vogels voor 

wetenschappelijke doeleinden. 

 

Op straffe van uitgesloten te worden uit het netwerk, dient elke medewerker de procedures van het 

Ringwerk en de reglementen van de bevoegde autoriteiten te respecteren. 

mailto:Aurel.Vandewalle@naturalsciences.be
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Vergunningstypes 

 

Nestvergunning 

 

ervaring : minimum 2 jaar stage 

 

vereiste kennis :               procedures KBIN en artikels van de vergunning 

  -procedures voor het invoeren van gegevens 

  -topografie van een vogel (zangvogel – niet-zangvogel)  

  -theorie van de rui 

-meettechnieken 

-determinatie van de soort (25 dia’s, defileren automatisch om de 

10 sec.)  

-determinatie van de soort (proef van 1 uur, minstens 30 opgezette 

specimens)  

 

vergunning : het ringen van alle soorten in de pullus fase (binnen de perken van 

de procedures). Laat dus niet toe om zelf in het bezit te zijn van 

vangmiddelen, noch om ze zelf te gebruiken of er alleen toezicht op 

te houden. 

 

Vangvergunning 

 

ervaring : minimum 2 jaar stage met een nestvergunning  

 

vereiste kennis :               procedures KBIN en artikels van de vergunning 

  -procedures voor het invoeren van gegevens 

  -topografie van een vogel (zangvogel – niet-zangvogel) 

  -theorie van de rui 

-meettechnieken 

-determinatie van de soort (25 dia’s, defileren automatisch om de 

10 sec.)  

-determinatie van de soort, de leeftijd en het geslacht (proef van 1 

uur, minstens 30 opgezette specimens)  

 

vergunning : het ringen van alle soorten, ook met behulp van vangmiddelen, 

binnen de beperkingen van de procedures.  

 

algemene opmerking:  het niveau van vereiste kennis is duidelijk hoger dan dat van de 

nestvergunning voor eenzelfde leerstof.  

 

Specifieke vergunning 

 

ervaring : minimum 1 jaar stage, voorstellen van een studieprotocol 

 

vereiste kennis :               procedures KBIN en artikels van de vergunning 

  -procedures voor het invoeren van gegevens 

  -topografie van een vogel (zangvogel – niet-zangvogel) 

  -theorie van de rui 

-meettechnieken 

-determinatie van de soort, de leeftijd en het geslacht  

 

vergunning : het ringen van maximum 3 soorten, binnen de beperkingen van de 

procedures 

 

algemene opmerking:  vergunning beperkt tot 3 soorten maximum ; de keuze van de 

soorten moet coherent zijn en de geschikte vangtechnieken moeten 

zodanig zijn zodat de vangst van andere soorten marginaal is 

 


