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BIJZONDERE ERVARINGEN VAN EEN RINGER 
De raaf 
 

H.S. Lichtenbeld 
Vogelringstation Groenekan 

 
Half mei mocht ik mee met Pascal om raven te ringen ergens in een bos ten oos-
ten van Utrecht.  Half  april  was daar controle geweest en lagen er 2 eieren.  We 
waren benieuwd wat we aan zouden treffen. Nadat we de boom met het nest 
gevonden hadden, maakte Harry zich klaar om te klimmen. Het nest zat wel 20 
meter hoog in een den. Verbazingwekkend snel was hij boven en constateerde dat 
er 4 jongen in het nest lagen en 2 eieren. Dat was vreemd! Nu is er in april in die 
omgeving een dood vrouwtje raaf gevonden. De hypothese is dat het mannetje 
een nieuwe partner heeft gevonden die in het nest 4 eieren heeft gelegd. Normaal 
broedt de raaf heel vroeg in het voorjaar. Dit broedsel met nog relatief kleine 
jongen half mei is dan ook bijzonder laat. 

 
Ondertussen vloog papa raaf met diep bassende roep rondjes om de boom. De 
jongen werden in een tas gedaan die afgesloten aan een touw naar beneden werd 
gelaten. Eén voor één werden de jonge raven geringd met een stalen ring en een 
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kleurring. Hoewel de pennen nog maar een centimeter of vijf groot waren, wogen 
sommige  vogels  al  900  gram.  Eén  exemplaar  was  200  gram minder  zwaar.  Dat  
kwam omdat dit jong met een stuk nylondraad verstrikt was geraakt in het nest. 
Het zat diep in een poot, maar kon gelukkig goed verwijderd worden. De vogel 
kon zijn tenen nog bewegen en we hebben dus goede hoop dat dit goed komt. Na 
de ringwerkzaamheden en de nodige foto’s werd het viertal weer naar boven ge-
hesen en in het nest geplaatst. 

 
Binnen  het  uur  waren  we  weer  weg  en  kon  ik  het  feit  dat  ik  een  echte  raaf  in  
handen had gehad, gaan verwerken. Wauw, wat een indrukwekkende vogels zijn 
dit. Daar krijg je echt wel een verhoogde hartslag van!  
Toch wel een groot succes voor een soort die in de vorige eeuw in Nederland was 
uitgestorven. Het laatste broedgeval van de nog gezonde populatie uit de 19e 
eeuw was in 1928. Vanaf 1966 deed het toenmalige Rijksinstituut voor Natuurbe-
heer een tweede poging om de soort te herintroduceren in Nederland. De eerste 
poging, in 1936, was mislukt. Nu werden er raven via kweek in gevangenschap en 
import uit Duitsland gebruikt om een nieuwe start te creëren voor de raaf. Deze 
poging heeft succes gehad. Nu doen de raven het overigens weer behoorlijk goed 
in Nederland met ongeveer 100 paar in 2012. 
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