
Met “Ko de Boswachter” op pad 
 
Ieder nadeel heeft zijn voordeel… Op mijn tweedaagse 
wandeling kom ik vandaag een vrijwilliger van 
Staatsbosbeheer tegen →  
Hij ringt al jaren vogels in onze omgeving. Hij staat met een 
vogel in zijn hand, waarvan hij de ring zorgvuldig bestudeert 
om vervolgens een foto te maken. 
Ik vraag hem of hij degene is die al die vogels, die geringd in 
onze tuin rond hobsen, heeft geringd. 
Nou, dat blijkt heel goed mogelijk! 
Inmiddels luistert er een echtpaar naar ons gesprek en “Ko” 
vraagt “of wij met hem mee willen naar de plek waar hij de 
vogels vangt voor het ringen”. 
Nou, dat willen wij wel! 
 
We lopen met “Ko” het bos in, op steenworp afstand van ons n.b. Nooit geweten, dat hij daar vogels ringt. Hij 
legt uitvoerig uit, terwijl hij vogels losmaakt uit de netten (er hangen er verschillende), hoe lang hij dit werk al 
doet en wat zijn ervaringen zijn. Een “mini-toer”, noemt hij het. Hartstikke leuk natuurlijk! 
 

Hij schrijft de gegevens van reeds geringde vogels op in een 
zakboekje. Is een vogel nog niet geringd, dan stopt hij de vogel in 
een knikkerzakje en hangt deze aan een boom ↓ In dat zakje is het 
donker en blijven de vogels rustig. 
Er staat ook een net met een ← groene geluidsbox ernaast met 
vogelgeluiden, zodat hij een zo breed mogelijk assortiment kan 
ringen. 
 
Aan het eind van zijn toer langs 
de verschillende vangnetten, 
neemt hij die zakjes mee naar 
zijn auto (natuurlijk een 

                                                                 hebride-eco!) om daar de 
                                                                 vogels te ringen. 
 
“Ko”vertelt dat bijv. merels jaarlijks op hun plek hier terugkomen. Zoals 
een merel helemaal uit Latvia, die jaarlijks terug vliegt naar de dijk bij 
Medemblik. Op zijn ring staat Latvia + een nummer, die “Ko” nu al een 
paar jaar terug ziet. 
De “vogelringers” hebben een website, waar zij hun registratie bij houden. Zo hoorde “Ko” van een collega, 
dat een vink, die “Ko” (ik dacht mij te herinneren) 20 jaar geleden heeft geringd, nu op Ameland woont.  
Maar die vaste plekken gelden ook voor bijv. meesjes, kauwen en musjes. Ze zijn nogal trouw aan hun regio 
en komen daar zomers of ’s winters weer terug. 
 

Hij laat ons zien dat de ← zwarte middenstreep bij een 
mannetjeskoolmees breder is dan bij vrouwtjes. “Ko” vouwt 
het verenkleed van een eenjarige vogel open en laat aan de 
kleur van de veren zien dat het een jonkie is ↓ 
 
  



← In een van de netten hangt een heggenmus, naast een 
koolmees en pimpelmees. 
 
Ik maak op weg 
naar huis nog een 
foto van het 
ringmateriaal in 
“KO’s” auto → 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
Een geweldige en verrassende start van deze nieuwe week! 
 
Nardi 
16-02-2015 


