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VOGEL RI NGRI NGST AT I ON (VRS))  D E HA AR I N D E PERI OD E 2016  

T OT  EN MET  2019.  

 

VRS  D E HAA R VO ERT  RI NGO ND ERZ OEK U I T  OP D E  RI NGBAA N I N 

HAARZ U I L ENS EN I N D E G EME ENT ES UT R ECHT  EN WOERD EN.  HET  

OND ERZ OEK W O RD T  U I T GEVOERD  MET  VE RGU NNI NGEN 

U I T GEGEVEN D OOR HET  VOGEL T REKST AT I ON (VT)  T E 

WAGENI NGEN (NIOO)  E N VOL GE NS D E RI CHT L I JNEN  V AN H ET  VT,  

Z I E VOOR M EER  I NF O RMAT I E W W W .VOGEL T REKS T AT I ON .NL   

 

  

http://www.vrsdehaar.nl/
mailto:info@vrsdehaar.nl
mailto:ring@vrsdehaar.nl
mailto:info@nestkastenwoerden.nl
http://www.vogeltrekstation.nl/
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VOGELRINGSTATION DE HAAR 
Sinds de officiële oprichting van de stichting Vogelringstation de Haar in 

september 2016, zijn de activiteiten erop gericht om de doelstellingen van het 

VRS te ondersteunen en te bekrachtigen. Waar de jaren 2016 en 2017 in het 

teken stonden van de oprichting van de het VRS en het inrichten van de 

ringlocaties, stonden de jaren 2018 en 2019 in het teken van het verder 

professionaliseren van het VRS onder andere met het onderhouden van de 

diverse ringlocaties en door ontwikkelen van de diverse 

onderzoeksmethodieken ten einde de doelstellingen van het VRS te 

bekrachtigen. Het vogelringstation is opgericht met de volgende 

doelstellingen:  

1. Het uitvoeren van vogelonderzoek en alle activiteiten die daarmee 

rechtstreeks en zijdelings verband houden, teneinde bij te dragen aan 

wetenschappelijk onderzoek, de bescherming van wilde vogels en 

natuurbescherming, één en ander in de ruimste zin van het woord. De 

stichting beoogt tevens ornithologische kennis te bevorderen en de 

bewustwording omtrent vogelbescherming, de bescherming van 

vogeltrekroutes en de leef- en foerageergebieden van vogels.      

2. De stichting verwezenlijkt haar doel onder meer door het inrichten, 

beheren en exploiteren van het vogelringstation de Haar (VRS de 

Haar). Het vogelringstation vangt een ringt in het wild voorkomende 

vogels. Het vogelringstation voert vogelonderzoek uit in het kader van 

projecten van het Vogeltrekstation te Wageningen. Daarnaast voert het 

vogelringstation vogelonderzoek en projecten uit voor andere 

opdrachtgevers. 

3. Kennisoverdracht en verantwoording vindt plaats middels publicatie van 

onderzoeksgegevens en -bevindingen in jaarverslagen, 

(populair)wetenschappelijke tijdschriften, internetsites, lezingen en 

excursies. 

4. De stichting heeft geen winstoogmerk en de activiteiten van de stichting 

dienen het algemeen belang. 

De plannen en activiteiten van de afgelopen jaren gaven invulling aan de 

hierboven genoemde doelstellingen.  De volgende plannen en activiteiten 

waren onderdeel van de jaarplannen: 

• Continuering van professionalisering van het Vogelringstation de Haar; 

• Uitbouwen van de CES1-locatie en andere ringlocaties in het werkgebied 

van VRS de Haar; 

• In opdracht van het Vogeltrekstation uitvoeren van een groot aantal 

vogelringonderzoek projecten; 

• Geolocator-onderzoek in samenwerking met VRS ’t Gooi en 

Rijksuniversiteit Groningen; 

• Bijdragen aan de invulling van de Vogelringatlas en andere activiteiten van 

het Vogeltrekstation en de Ringersvereniging; 

• Organiseren van excursies en geven van lezingen; 

• Publiceren van verslagen en informatieve artikelen op de website. 

 

 

 

1 Constant Effort Site, vogelonderzoek opzet waarbij jaarlijks op vaste tijden en met vaste opstellingen van netten vogels worden 
geringd in de broedperiode. 
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OPRICHTING EN PROFESSIONALISERING VAN VRS  DE 

HAAR SINDS 2016 
De plannen voor de oprichting van VRS de Haar stammen uit de herfst van 

2015 en zijn geformaliseerd in 2016. Er is gestart met een plan voor het 

opzetten van een CES-locatie o.l.v. de 2 gediplomeerde ringers Tijs van den 

Berg en Udo Hassefras. Voor de aanschaf van materiaal is succesvol een 

subsidie aangevraagd bij het Initiatievenfonds van de gemeente Utrecht. De 

jaren 2016 en 2017 stonden in het teken van de opleiding van een drietal 

aspirant-ringers in samenwerking met VRS Groenekan. Daarnaast werd op 

organisatorisch vlak gewerkt aan de werving en opleiding van medewerkers 

van het VRS. Eind 2019 was het VRS uitgegroeid tot een groep van 8 ringers, 4 

aspirant-ringers en 5 medewerkers. Naast het organiseren en bemensen van 

het eigen ringstation is er een nauwe samenwerking met VRS Groenekan 

opgezet zodat ringers, medewerkers, materialen en expertise uitgewisseld 

kunnen worden. Het VRS de Haar heeft ook gewerkt aan de samenwerking 

met ‘nabijgelegen’ vogelringstations. Zo zijn 2 aspirant-ringers van VRS het 

Dassenbos actief in opleiding van VRS de Haar en werd een groot geolocator 

onderzoek in samenwerking met VRS ‘t Gooi uitgevoerd.  

 

Ter ondersteuning van het werk van het vogelringstation en om 

geïnteresseerden en betrokkenen actief te informeren over het werk, plannen 

en resultaten van het ringstation is een website ingericht. Ten slotte is gewerkt 

aan een nauwe samenwerking met Natuurmonumenten, gemeente Utrecht, 

SOVON, naburige vogelwerkgroepen en natuurgroepen. 

INRICHTEN VAN DE CES-LOCATIE EN ANDERE 

RINGLOCATIES 2015-2016 
Om ringonderzoek te kunnen uitvoeren volgens de normen van de diverse 

onderzoeksmethodieken hebben we ringlocaties ingericht en vervolgens 

onderhouden. De volgende ringlocaties worden door het VRS de Haar 

onderhouden. 

• CES-Locatie Haarzuilens, dit terrein is in eigendom van 

Natuurmonumenten. De CES-locatie is onze voornaamste ringlocatie en 

kent 16 netsecties die op vaste locaties staan.  

• Oeverzwaluwwand Haarzuilens, deze broedwand voor ijsvogels en 

oeverzwaluwen is opgericht door de gemeente Utrecht en wordt beheerd 

door Natuurmonumenten. 
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• Diverse tuinen voor RingMUS en RAS-projecten. 

• Diverse ad-hoc locaties voor specifieke soorten en projecten. 

UITVOEREN VAN VOGELRINGONDERZOEK  
De basis van het werk van VRS de Haar wordt gevormd door het feitelijke 

vogelonderzoek, het ringwerk. VRS de Haar volgt het beleid en de richtlijnen 

van het Vogeltrekstation en de Ringersvereniging door al het ringwerk uit te 

voeren in de vorm van gestandaardiseerde projecten. In de afgelopen jaren is 

gewerkt aan de volgende onderzoeken:  

• CES – Constant Effort Site 

• RingMUS (ring-Meetnet Urbane Soorten) projecten in een tweetal tuinen 

in de Leidsche Rijn 

• RAS (Retrapping Adults for Survival) Projecten, Het doel van een RAS-

project is om de overleving van volwassen broedvogels in kaart te brengen 

door zoveel mogelijk terugvangsten of waarnemingen van één vogelsoort 

binnen een vastomlijnd gebied te verzamelen. VRS de Haar voert de 

volgende RAS-projecten voor specifieke soorten uit. 

o RAS Oeverzwaluw 

o RAS Torenvalk 

o RAS Ringmus 

o RAS Groenling  

o RAS Weidevogels 

o RAS Huismus 

o RAS Kerkuil 

o RAS Steenuil 

o RAS Kwak 

o RAS Roodborsttapuit 

• Soortproject Kauw 

• Soortproject Spreeuw 

• Project NESTKAART, inclusief pullen ringen 

• Trekvogelonderzoek in het najaar van 2018 

• WREN-project: watervogels 

• Zoönose project 

Van een groot deel van bovenstaande projecten wordt in dit document een 

uitleg gegeven en verslag gedaan. 

ACTIVITEITEN VOOR HET VOGELTREKSTATION 

EN DE RINGERSVERENIGING  
VRS de Haar wil een bijdrage leveren aan het werk van het Vogeltrekstation 

(VT) en de Ringersvereniging. De volgende bijdrage heeft het VRS de 

afgelopen jaren geleverd: 

• Afvaardigen van een aantal (aspirant)ringers bij de jaarlijkse ringersdag en 

projectdagen. 

• Beschikbaar stellen van CES-locatie voor certicificeringsbijeenkomsten: 

o Zangvogelcertificering 

o Opleiding Zoönose bemonstering 

• Beschikbaar stellen van CES-locatie voor geolocator-onderzoek: zwartkop 

• Actief meedenken bij verzoeken van VT en Ringersvereniging bij beleids- 

en certificeringsvraagstukken. 

• Bijdrage leveren aan de Vogeltrekatlas in de vorm van aanleveren van 

gedetailleerde foto’s en het schrijven van 3 soortbeschrijvingen, te weten 

kwak, grasmus en tuinfluiter. 
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ORGANISEREN VAN EXCURSIES EN GEVEN VAN 

LEZINGEN 
De CES-locatie is gevestigd op het terrein van Natuurmonumenten. Door 

vrijwilligers en medewerkers van Natuurmonumenten worden zeer regelmatig 

excursie georganiseerd op dit terrein. VRS de Haar werkt zoveel mogelijk aan 

deze excursies mee door indien gewenst uitleg en demonstraties te geven van 

het ringonderzoek. Daarnaast heeft het VRS zelf excursies georganiseerd voor 

vogelwerkgroepen en natuurgroepen uit de omgeving Utrecht. 

STICHTING VRS  DE HAAR 
De stichting VRS de Haar wordt aangestuurd door een 3-koppig bestuur, welke 

een actieve rol hebben in het uitzetten en waken over de doelstellingen van de 

stichting. De stichting is vooral faciliterend en vormt de juridische basis en 

structuur voor het Vogelringstation. De kern van het Vogelringstation wordt 

gevormd door de medewerkers en de (aspirant)ringers, zij zijn het VRS en 

geven vorm aan het werk, de activiteiten en de projecten. 

Door een verhuizing van de eerste voorzitter Udo Hassefras, heeft er in het in 

het jaar 2018 een mutatie in het bestuur plaatsgevonden. Sinds 1 december 

2018 is Mark Bouts voorzitter. Ook is Tijs van den Berg als lid van het bestuur 

teruggetreden, hij is inmiddels voorzitter van de Nederlandse 

Ringersvereniging. Medio 2019 is Tim Kreetz verhuisd naar een ander deel van 

het land waardoor het bestuurswerk voor hem niet meer mogelijk was. Het 

bestuur van VRS de Haar bestaat op 31-12-2019 uit 3 leden: 

• Mark Bouts (voorzitter) 

• Huib de Rooij (secretaris) 

• Maurice Willemsen (penningmeester) 

CONTACT 
De stichting is te bereiken via het mailadres info@vrsdehaar.nl. 

Voor het melden van ringen, waarnemingen of “technische” vragen kan 

gemaild worden met ring@vrsdehaar.nl  

Postadres: 

VRS de Haar 

p/a Huib de Rooij 

Boomstede 629 

3608 BR MAARSSEN 

De stichting staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van 

Koophandel met KvK-nummer 66766818. 

 

 

  

mailto:info@vrsdehaar.nl
mailto:ring@vrsdehaar.nl
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HET WERK VAN VRS  DE HAAR WORDT MEDE 

MOGELIJK GEMAAKT DOOR…. 
 

Het vogelringstation wordt volledig gerund door vrijwilligers. Het is een dure 

hobby, waarbij dure materialen gebruikt worden: ringen, netten, palen, 

ringtangen, weegschalen, linialen, etc. Gelukkig zijn er een groot aantal 

organisaties die ons de afgelopen jaren gesponsord, gesubsidieerd of 

gedoneerd hebben. Zonder de steun van deze organisaties is het onmogelijk 

om onze projecten te financieren. We zijn onderstaande organisaties daarom 

zeer veel dank schuldig en hopen dat we in de toekomst ook kunnen blijven 

samenwerken.  
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PUBLICATIES EN MEDIA 
 

LANDLEVEN 
In september 2017 is een verslag gemaakt van het vangen van 

boerenzwaluwen het riet bij Kockengen door het maandblad Landleven. Dit 

verslag is gepubliceerd in Landleven nr. 8 september 2018. 

De tekst is geschreven door Douwe Anne Verbrugge met prachtige foto’s van 

Otto Kalkhoven.  

 

Het artikel beschrijft de passie van Jan de Lange en Gerard van Zuylen 

(medewerker VRS de Haar) uit Kockengen, namelijk vogels kijken in het 

algemeen en de Boerenzwaluwen in het riet in het bijzonder. Jan en Gerard 

zijn de initiatiefnemers van het ringen van een groep boerenzwaluwen in het 

riet bij Kockengen. Met een bootje vaart de groep naar de ringplek in riet….zo 

begint een prachtige sfeerimpressie over het ringwerk in het riet. 

 

 

Landleven, nr. 8 2018 

23ste jaargang, september 

2018. P.58 – p. 63 
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VOGELBALANS 2018  -  SOVON  
In de Vogelbalans van 2018 is aandacht besteed aan de Vogelaars, de mensen 

die meewerken aan de tellingen en het ringwerk om de gegevens over vogels 

te verzamelen. Omdat in 2018 de Vogelatlas door Sovon werd uitgebracht 

wilde Sovon aandacht geven aan de onzichtbare groep mensen die ook een 

belangrijk aandeel heeft gehad in de totstandkoming van deze atlas. 

In deze Vogelbalans staat een dubbelinterview geschreven door Albert de 

Jong waarin hij twee vogelwerkgroepen aan het woord laat: Johan Stuart van 

Vogelwerkgroep Zuid-Kennermerland en Maurice Willemsen van VRS de 

Haar. Het interview gaat met name over het vrijwilligerswerk en de 

verschillen tussen de 2 werkgroepen. 

FILMOPNAMES VOOR TAIWANESE NATUURFILM BIJ  PTS  

PLUS 
Op 13 september 2016 werden we tijdens een ringsessie verrast door een 

filmploeg van de Taiwanese televisiezender PTS Plus. Zij waren bezig om een 

film te maken over het Groene Hart in Nederland en waren daarom ook op 

bezoek bij de vrijwilligers van Natuurmonumenten. Ze hoorde van het 

vogelonderzoek dat in de buurt plaatsvond en wilde hiervan graag opnames 

maken.  

 

Maurice en Huib bezig met het uithalen van vogels. 
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Sfeerimpressie van de ringtafel op de Taiwanese televisie. 

TV  PROGRAMMA “MET DE KENNIS VAN NU” 
De NTR maakt een wetenschapsprogramma “Met de kennis van Nu” waarin 

de presentatoren op onderzoek uit gaan in de wetenschappelijke wereld. Zij 

nemen de kijker mee naar de nieuwste wetenschappelijke inzichten en 

ontdekkingen. Hoe beïnvloeden die ons leven? 

Op woensdag 2 oktober 2019 werd een aflevering uitgezonden over 

Ziekmakende muggen. In deze aflevering volgt presentatrice Elisabeth 

van Nimwegen het hoofd van het Vogeltrekstation Henk van der Jeugd. Henk 

vertelt over zoönose, ziektes die overdraagbaar zijn van dier op mens via o.a. 

muggen. Henk brengt een bezoek aan VRS de Haar waar opnames worden 

gemaakt van het bemonsteren van vogels om vast te stellen of deze vogels 

virussen bij zich dragen. 
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De opname is terug te zien via de website van de NTR: 

https://www.ntr.nl/De-Kennis-van-Nu/19/detail/De-Kennis-van-

Nu/VPWON_1297953#content 

 

 

 

 

ALGEMEEN DAGBLAD:  ELF STEENUILEN GEBOREN IN 

HET MAXIMAPARK IN UTRECHT 
Op 14 juni 2019 verscheen op de website van het AD een bericht over de 

geboorte van elf steenuilen in het Maxiamapark. De kast wordt onderhouden 

en gecontroleerd door de nestkasten werkgroep Woerden en ringers van VRS 

de Haar. Onderstaande foto is gemaakt door Huib de Rooij. 

 

https://www.ad.nl/utrecht/elf-steenuilen-geboren-in-het-maximapark-in-

utrecht~a2ffa55b/ 

 

 

https://www.ntr.nl/De-Kennis-van-Nu/19/detail/De-Kennis-van-Nu/VPWON_1297953#content
https://www.ntr.nl/De-Kennis-van-Nu/19/detail/De-Kennis-van-Nu/VPWON_1297953#content
https://www.ad.nl/utrecht/elf-steenuilen-geboren-in-het-maximapark-in-utrecht~a2ffa55b/
https://www.ad.nl/utrecht/elf-steenuilen-geboren-in-het-maximapark-in-utrecht~a2ffa55b/
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VERSLAG VAN DE PROJECTEN VAN VRS  DE 

HAAR 

 
In de volgende sectie wordt toelichting gegeven op de projecten van VRS de 

Haar en wordt verslag gedaan van de activiteiten per project. Daarnaast 

worden voor een aantal projecten interessante bevindingen en resultaten 

gedeeld. 
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CONSTANT EFFORT SITE (CES) 
Maurice Willemsen 

VRS de Haar draagt op haar vaste vanglocatie Haarzuilens bij aan het 

Constant Effort Site project. Dit project wordt in verschillende Europese 

landen uitgevoerd en richt zich op het analyseren van broedvogelpopulaties. 

Tijdens het broedseizoen wordt op een standaardiseerde manier gevangen: 

steeds dezelfde netopstelling, vastgelegde vangtijden, gestandaardiseerde 

gegevensverzameling en geen gebruik van lokmiddelen. Van half april tot half 

augustus moet binnen vastgelegde periodes twaalf keer gevangen worden. 

Door deze vergaande standaardisatie kunnen gegevens van verschillende 

jaren met elkaar vergeleken worden en zijn trendanalyses mogelijk. Landelijk 

wordt vooral gekeken naar trends in populatieomvang, maar bijvoorbeeld ook 

naar overleving en leeftijdsopbouw van populaties.  

Op de CES-locatie van VRS de Haar is in 2016 voor het eerst gevangen. 

Hierdoor wisten we niet goed wat we van deze locatie konden verwachten. 

Tot ieders verrassing bleken we behoorlijke aantallen vogels te vangen. In 

totaal werden op de CES-dagen 686 vogels van een ring voorzien en 578 

eerder geringde vogels terug gevangen. Een mooi resultaat voor een locatie 

midden in de Randstad! Opvallend was dat een aantal van de terug gevangen 

vogels niet door ons geringd is. Zo vingen we een zwartkop die eerder bij 

IJsselstein geringd was; enkele tjiftjaffen en een grasmus met een Belgische 

ring en verschillende vogels die in de winter van 2013/2014 door ringers van 

VRS het Gooi in Haarzuilens werden geringd. Opvallend waren de hoge 

aantallen van soorten als tjiftjaf en winterkoning. Deze worden op de meeste 

CES-locaties in Nederland niet in zulke grote aantallen gevangen als bij ons. 

Ook waren er enkele opvallende soorten die we als broedvogel in het gebied 

hadden en meerdere keren konden vangen: spotvogels en grauwe 

vliegenvangers blijken het bij ons nog goed te doen. 

Naast het vangen van vogels binnen de CES-methodiek werd in hetzelfde 

gebied ook een klassieke inventarisatie van de broedvogels gedaan volgens de 

BMP (broedvogel monitoring project) methode van Sovon. Na enkele jaren 

van het simultaan uitvoeren van deze twee onderzoeksmethoden hopen we 

voldoende data te hebben om te zien of we een vergelijking kunnen maken 

met betrekking tot het vaststellen van het aantal broedparen middels 

territoriumkartering en ringonderzoek.  

AANTALLEN VOGELS PER SOORT  
Per jaar hebben we gemiddeld 11oo vangsten in de CES-periode, dit zijn zowel 

de nieuw geringde vogels als alle terugvangsten. De variatie in de totalen per 

jaar is aanzienlijk, het eerste en vierde jaar hadden we rond de 1200 

vangsten, in de tussenliggende jaren rond de 1000. 

Er zijn 28 soorten die in de afgelopen 4 jaar tenminste 5 keer gevangen zijn, 

de top 15 wordt gevormd door: tjiftjaf, zwartkop, winterkoning, koolmees, 

kleine karekiet, bosrietzanger, merel, grasmus, pimpelmees, zanglijster, 

roodborst, tuinfluiter, fitis, vink en heggenmus. Van al deze soorten zijn 

tenminste 100 vangsten genoteerd in de verslagperiode. 

Ondanks de korte periode waarover we verslag kunnen doen, kunnen we 

voorzichtig wat trends benoemen.  
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Groei 

Opvallend is de zeer sterke groei van het aantal koolmezen, van 66 vangsten 

in 2016 naar 148 vangsten in 2019. De groei van het aantal mezen wordt 

bevestigd door ook een duidelijke groei van het aantal pimpelmezen. Deze 

mezen vangen we vooral in het parkbos-achtige deel van onze locatie. In het 

griend zien we een duidelijke groei van het aantal rietgorzen, van 5 naar 15. 

Ook het aantal zwartkoppen neemt toe, zeker de laatste jaren. Een lichte groei 

in aantallen zien we bij de groenlingen. 

 

Afname  

Helaas zien we ook soorten die we minder vangen op onze CES-locatie. 

Opvallend is de sterke afname van het aantal spotvogels en grauwe 

vliegenvangers, aanvankelijk waren we positief verrast dat we deze soorten 

vingen tijdens de CES, echter de afname van het aantal vangsten spotvogels is 

zeer opvallen van 24 in 2016 naar 3 in 2019.  

Het aantal vangsten merels en zanglijster is ook duidelijk waarneembaar, dit 

wordt verklaard door de komst van het Usutu virus dat veel slachtoffers heeft 

gemaakt onder o.a. de lijsters in Nederland.  

Soorten die we ook minder vangen zijn de fitis en de putter. De afname van 

de tuinfluiter lijkt sinds 2019 gestopt, in dat jaar waren en significant meer 

vangsten dan de 2 jaar daarvoor, maar nog niet zo veel als het eerste jaar. 

Soort 2016 2017 2018 2019 Totaal 2016-2019 Ontwikkeling

tjiftjaf 228 179 151 200 758 Gelijk

zwartkop 153 141 155 208 657 Groei laatste jaar

winterkoning 141 82 117 114 454 Fluctuerend

koolmees 66 52 109 148 375 Sterke groei

kleine karekiet 82 88 71 65 306 Gelijk

bosrietzanger 69 48 80 62 259 Gelijk

merel 63 43 39 30 175 Afname

grasmus 41 33 33 35 142 Gelijk

pimpelmees 30 33 28 45 136 Groei laatste jaar

zanglijster 50 32 25 24 131 Afname

roodborst 27 12 48 38 125 Fluctuerend

tuinfluiter 44 26 21 34 125 Afname, herstel laatste jaar

fitis 40 28 32 22 122 Afname

vink 29 24 42 26 121 Gelijk

heggenmus 40 25 16 29 110 Fluctuerend

putter 30 19 6 14 69 Afname

boomkruiper 14 14 14 19 61 Gelijk

groenling 11 14 13 21 59 Lichte groei laatste jaar

Grote Bonte Specht 5 19 8 14 46 Fluctuerend

spotvogel 24 10 5 3 42 Sterke afname

rietgors 5 10 9 15 39 Groei

grauwe vliegenvanger 17 12 4 5 38 Sterke afname

rietzanger 8 4 1 11 24 Fluctuerend

staartmees 3 5 5 7 20 Gelijk

blauwborst 9 1 2 4 16 Afname, licht herstel laatste jaar

ijsvogel 6 4 1 11 Afname

gaai 2 1 2 2 7 Gelijk

matkop 5 5 Afname

zwarte kraai 3 3

sprinkhaanzanger 1 2 3

roodborsttapuit 2 1 3

kneu 2 2

bosuil 2 2

wilde eend 1 1 2

boerenzwaluw 1 1 2

ring verloren/vernietigd 2 2

sperwer 1 1

goudvink 1 1

ransuil 1 1

boompieper 1 1

witsterblauwborst 1 1

nachtegaal 1 1

Cetti's zanger 1 1

gekraagde roodstaart 1 1

bonte vliegenvanger 1 1

paapje 1 1

Eindtotaal 1249 969 1040 1204 4462

CES VRS de Haar, Ontwikkelingen aantallen vangsten per soort periode 2016-2019
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Opvallend is de afname van de ijsvogel, deze soort had het goed in ons gebied, 

we vingen ze regelmatig, ook buiten de CES, maar helaas vangen we ze niet 

meer de laatste 2 jaar. 

STATISTISCH ONDERZOEK CES  GEGEVENS  
Het is nog te vroeg om “serieus” statistisch onderzoek te doen met de 

gegevens die we verzamelen van de vogels. We verzamelen de volgende 

gegevens van iedere vogel: 

Algemene kenmerken: 

• Soort 

• Leeftijd (incl. wijze waarop dit bepaald is) 

• Geslacht (incl. wijze waarop dit bepaald is) 

• Broedscore (aanwezigheid broedvlek) en Cloaca score 

• Vetscore en lichaamsrui score 

• Vangst- en weegtijd en net waarin de vogel gevangen is 

Biometrie: 

• Vleugellengte gestrekt en P8 (langste handpen) 

• Pootdikte 

• Gewicht 

• Bij sommige soorten: notch, tarsuslengte, staartlengte, lengte nagel 

Om alvast een inzicht te geven in de analyses, die we kunnen maken als we 

van meer jaren gegevens hebben, volgen hieronder een aantal voorbeelden. 

Onderstaande tabel laat het aantal mannen en vrouwen per soort zien. 

Duidelijk is dat we overwegend manen vangen, de vrouwtjes zijn i.v.m. 

broedgedrag minder actief. Van een aantal soorten vangen we opvallend 

weinig vrouwen: merels, zanglijsters, groenlingen, rietgorzen en grote bonte 

spechten. 

 

Verhouding man/vrouw adulte vogels (>1 kj) 

Soort Vrouw Man Onbekend

blauwborst 6 9

boomkruiper 14 7 8

bosrietzanger 44 91 23

fitis 22 41 14

grasmus 27 52 14

grauwe vliegenvanger 12 23 2

groenling 9 23

Grote Bonte Specht 9 21

heggenmus 19 37 4

kleine karekiet 54 98 43

koolmees 70 80 1

merel 39 82 1

pimpelmees 25 21 4

putter 25 32 1

rietgors 7 18 1

rietzanger 2 4 5

roodborst 21 33 11

spotvogel 17 15 3

staartmees 5 3 3

tjiftjaf 133 147 51

tuinfluiter 35 32 23

vink 45 53

winterkoning 82 114 48

zanglijster 27 56 12

zwartkop 186 225 5

TOTAAL 935 1317 277

Groen Geslachtsbepaling op kleed is mogelijk

Blauw Geslachtsbepaling op basis van cloaca
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Het is ook interessant om te kijken naar de biometrische gegevens die we 

verzamelen. Onderstaande diagram laat zien dat gedurende de CES-periode 

de vleugellengte van de kleine karekiet afneemt. Ook zie je duidelijk dat de 

mannetjes langere vleugels hebben dan de vrouwtjes. In de herfst vliegen de 

kleine karekieten terug naar de overwinteringsplekken in Zuid Europa en 

Noord Afrika en krijgen daar een nieuw verenkleed en komen daarom met 

langere vleugels aan in Nederland, deze slijten langzaam af gedurende het 

verblijf in Nederland. 

 

Leuk om te zien dat een “natuurlijk” kenmerk als de dikte van een pootje 

(tarsusdikte) een bijna perfecte normaalverdeling vormt. We ringen kleine 

karekieten met een ringmaat 2.3, je ziet dat de gemiddelde en meest 

voorkomende dikte 1.9 is, waardoor de ring prima past.  

 

Een laatste voorbeeld op basis van een grotere populatie koolmezen dan 

alleen gevangen tijdens de CES is een grafiek van de ontwikkeling van het 

gewicht van de koolmezen in de tijd. Het gewicht van volwassen koolmezen 

schommelt nauwlijks in de tijd. Dit is rond de 17 gram. Je ziet wel duidelijk 

dat het gewicht van de jonge koolmezen (die al kunnen vliegen) wel toeneemt 

in de tijd, dat gewicht is bij jonge beestjes eerst duidelijk onder 16 gram en 
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neemt langzaam toe tot vergelijkbare gewichten als de volwassen 

soortgenoten. 

 

We zullen in de toekomst uitgebreider onderzoek doen naar de gegevens die 

we verzamelen. Zo zijn we erg benieuwd naar de invloed van het beheerbeleid 

in het griend. Daar wordt jaarlijks een perceel wilgen gekapt om het te 

verjongen (vergelijk het met de roterende wilgensnoei), we zijn benieuwd hoe 

de aantallen zich ontwikkelen in de loop van de tijd uitgezet tegen de kap van 

het griend. 

GEOLOCATOR ONDERZOEK 
Tijs van der Berg 

ZWARTKOPPEN 
Op verzoek van het NIOO hebben wij meegewerkt aan het aanleggen van 

geolocators bij zwartkoppen. Deze geolocators registreren zonlicht. Door te 

kijken naar tijd van zonsopkomst en zonsondergang kan aan de hand daarvan 

een indruk worden verkregen waar op de wereld de vogel zich bevindt. 

Hiermee wordt een goede indruk verkregen van trekpatronen. Over de trek 

van zwartkoppen bestaan nog veel vragen. Het lijkt erop dat ze verschillende 

trekstrategieën hebben. Het onderzoek van het NIOO is erop gericht hier 

meer duidelijkheid over te krijgen. Daarnaast wordt onderzocht of 

verschillende populaties ander trekgedrag vertonen, of dat dit meer 

individuele eigenschappen vogels zijn. Op enkele dagen zijn onderzoekers bij 

ons te gast geweest om volwassen zwartkoppen uit te rusten met zo’n 

geolocator. Daarnaast werden van deze vogels extra maten genomen en werd 

DNA verzameld om onderzoek te doen naar verschillen tussen populaties. 

Hopelijk vangen we in 2017 enkele van deze vogels terug, zodat we “het 

rugzakje” kunnen verwijderen en de data ervan afgehaald kan worden. 

KLEINE KAREKIETEN EN BOSRIETZANGERS  
In samenwerking met VRS het Gooi en Rijksuniversiteit Groningen is er in 

2018 begonnen aan de uitwerking en uitvoering van een geolocator-

onderzoek om het trek- en pleistergedrag van kleine karekieten en 

bosrietzangers nauwkeuriger in kaart te brengen. Deze kennis zal bijdragen 

tot beter begrip van het trekgedrag en bescherming van deze vogelsoorten. 
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Door deze samenwerking tracht het VRS de uitvoering van dit project zo 

optimaal mogelijk uit te voeren door gebruik te maken van een groter en 

meer gevarieerd biotoop, uitwisseling van kennis en (ring)ervaring, alsmede 

de financiële risico’s die dit project met zich meebrengt zoveel mogelijk te 

spreiden. Dit project zal plaatsvinden van 2018-2020 en de ervaringen zullen 

gepubliceerd worden in diverse nationale en internationale (vak)literatuur. 

ZOÖNOSE ONDERZOEK 
Tijs van der Berg 

In het kader van onderzoek naar ziekten die door trekvogels verspreid 

kunnen worden heeft één van de ringers in 2016 een cursus gevolgd om 

bloedmonsters en viruskweken bij vogels af te mogen nemen. Geselecteerde 

soorten werden in het kader van een landelijk project onderzocht. Aangezien 

2016 het eerste jaar is dat dit landelijke onderzoek loopt was er nog geen real 

time analyse van de monsters, maar werd dit achteraf gedaan. We hebben 

daarom nog geen actuele informatie over ons gebied verkregen: in 2017 zal 

dat wel het geval zijn.  

Opvallend was wel dat in 2016 het USUTU-virus voor het eerst in Nederland 

werd vastgesteld. Dankzij onze deelname aan het onderzoek kon worden 

vastgesteld dat ook in onze regio enkele levende merels besmet waren. Een 

opvallende bevinding was een zwartkop die positief getest werd: een soort 

waarbij we dit niet direct verwacht hadden. Overigens is deze vogel later terug 

gevangen in goede conditie, dus is de vogel er niet aan overleden. 

RAS  OEVERZWALUW  
Mark Bouts 

Oeverzwaluwen (riparia riparia) kenmerken zich als opportunistische 

broedvogels die graag nestelen in zanddepots, steilwanden in afgravingen of 

andere door de mens gecreëerde zandwanden. Vaak zijn deze locaties maar 

tijdelijk bruikbaar en erg onbetrouwbaar. Zanderige steilwanden zakken 

regelmatig in met als gevolg dat deze locatie als nestgelegenheid onbruikbaar 

is geworden en vogels hun nestpoging elders voortzetten. De soort laat al vele 

tientallen jaren een stabiele meerjarige aanwezigheid zien van gemiddeld rond 

de 20.000-30.000 broedparen in Nederland [1]. Echter de laatste 12 jaar is er 

een sterke afname van de aanwezigheid te zien van < 5% per jaar (Sovon 

https://sovon.nl/nl/soort/9810). Waarschijnlijk houdt dit verband met 

specifieke weersomstandigheden in zowel het broed- als overwinteringsgebied, 

de Sahel red. [2], [3]. Om beter inzicht te verkrijgen in dit verloop en in de 

overleving en reproductie van deze soort in Nederland is er een retrapping 

adults for survival (RAS) project opgezet voor oeverzwaluwen. 

Broedwand Haarrijnseplas 

Het gebruik van deze tijdelijke en vaak onbetrouwbare nestplaatsen geeft niet 

alleen onzekerheid over het broedsucces maar maakt meerjarig onderzoek 

naar broedsucces op een vaste locatie - zoals deze in een RAS beschreven wordt 

– uitdagend. In de jaren voor 2015 werden her en der diverse 

oeverzwaluwkolonies aangetroffen in de westelijke omgeving van Utrecht, 

maar met de plaatsing van een kunstwand aan de rand van de Haarrijnse plas 

kwam er vanaf 2015 de mogelijkheid om langdurend onderzoek te doen naar 

de overleving van oeverzwaluwen in de omgeving van Utrecht.  
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FIGUUR 1.  OEVERZWALUWWAND AAN DE HAARRIJNSEPLAS  

Bij de broedwand werden in de tijdsperiode 2016-2019, in totaal 18 vangsessies 

(6 in 2016, 5 in 2017, 3 in 2018, en 4 in 2019) door VRS de Haar gehouden 

variërend van eind mei (> 23 mei) tot aan begin augustus (< 11 augustus). 

Middels meerdere vangrondes per sessie werden vogels gevangen met behulp 

van 4x12 m lange mistnetten die vlak voor de nestingangen van de 

broedkolonie werden geplaatst (Figuur 1). In totaal is hierbij van 4210 vogels 

biometrie afgenomen. Hiervan waren er 3109 na eerste kalenderjaar (> 1kj) en 

1101 werden als eerste kalenderjaar (1kj) geclassificeerd. De verhouding nieuw 

geringd en terugvangst per jaar was hierbij relatief in balans (Tabel 1).  

TABEL 1.  TERUGVANGSTEN OVERZICHT OEVERZWALUW 2016-2019  

Jaartal 2016 2017 2018 2019 

Terugvangst Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee 

Aantal 766 643 679 629 227 192 578 496 

 

  

Figuur 2. Distributie aantal 

ringvangsten per jaar (2016-

2019) verdeeld over adult (>1kj) 

en juveniel (1kj). Donker blauwe 

balk geeft het aantal nieuw 

gevangen vogels aan, licht-blauw 

de aantallen terugvangst 
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Figuur 2 laat de verdeling van nieuw geringde en teruggevangen vogels per jaar 

zien met een onderverdeling van >1kj (adult) en 1 kj (juvenile). Waar bij de 

adulte vogels een mix van nieuw geringde en teruggevangen vogels zichtbaar 

is, laten de 1 kj vogels zich minder vaak terugvangen. Dit laat zich ook zien 

wanneer het aantal gevangen vogels wordt uitgezet tegen het aantal keren dat 

een vogel wordt teruggevangen (Figuur 3). Veruit de meeste 1 kj vogels werden 

niet meer gevangen en trekken weg van de kolonie (mediaan [min-max]: 0 [0-

7]. Adulten werden vaker teruggevangen met uitschieters tot wel 11 keer over 

de gehele periode 2016-2019 (3[1-11]).  

 

Figuur 3. Verdeling van het aantal terugvangsten in de periode 2016-2019 

uitgesplitst over adult (>1kj) en juveniel (1kj) 

Opvallend is het relatief lagere aantal vogels gevangen in 2018 (419) ten 

opzichte van de andere jaren in het 2016-2019 tijdvak. Dit is te verklaren door 

het late arriveren van de zwaluwen aan de broedwand (1ste sessie pas op 23-06-

2018 uitgevoerd), waardoor er in dat jaar slechts 3 sessies uitgevoerd konden 

worden.  

De broedwand geeft geen zekerheid voor consistente bezetting gedurende ieder 

broedseizoen. Potentieel geschikte, andere locaties worden vaak snel bezet, 

maar kunnen ook net zo snel weer verlaten worden. Door de diverse 

bouwactiviteiten in de directe omtrek van westelijk Utrecht beproeven veel 

zwaluwen vaak hun geluk elders, alvorens in de broedwand te gaan broeden. 

Een voorbeeld hiervan is de bezetting van een zanddepot op een bouwterrein 
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naast de A2 in Leidsche Rijn in 2018 door een aanzienlijke kolonie. Met 

toestemming werden er verdeeld over 2 ringsessies in totaal 148 vogels geringd 

(63 1kj, 85 > 1kj). Hiervan waren er 19 vogels die in de jaren daarvoor één of 

meerdere keren waren gevangen aan de broedwand bij de Haarrijnse plas 

(mediaan [min-max]: 2 [1-7])). Zesentwintig vogels (allen > 1kj) werden of 

later datzelfde jaar of het daaropvolgende jaar op dezelde locatie weer 

teruggevangen.  

Plaatstrouw 

Gedurende het tijdsvak 2016-2019, zijn er In totaal 2250 vogels (1169 > 1kj, 

1081 1 kj) aan de broedwand voorzien van een ring. De meerderheid van deze 

vogels werden in directe opvolgende sessies teruggevangen (86,7%). Slechts 

13,3% (300) van de vogels zijn daadwerkelijk de daaropvolgende jaren 

teruggevangen, waarvan veruit de meeste (81%) niet in opeenvolgende jaren. 

Slechts 2.5% van de door VRS de Haar geringde vogels werden teruggevangen 

in direct opvolgende jaren. Het is echter wel zo dat deze vogels minimaal 2 

opeenvolgende (n=46 (33 >1kj; 13 1kj) of zelfs 3 opeenvolgende jaren (n=11; 10 

>1kj; 1 kj) op dezelfde plek werden teruggevangen.  

 

Bijzondere terugmeldingen 

Van de lokaal geringde vogels ontvingen we regelmatig terugmeldingen. Naast 

de vogels die aan het zanddepot in Leidsche Rijn zijn gevangen, werden een 

aantal vogels teruggemeld die afgelezen waren aan de wand in Nederhorst Den 

Berg (N=20). Naast enkele additionele nationale meldingen, zijn er ook een 

enkele aflezingen gemeld uit gebieden in het buitenland (Figuur 4). Onder 

andere waren er meldingen uit de omgeving van Kreutz in Duitsland, Moëze in 

Frankrijk en Zaragoza in Spanje. Afstanden van respectievelijk ongeveer 520, 

820, 1245 kilometer ten opzichte van Haarzuilens. 

 

Figuur 4. Buitenlandse terugmeld locaties van in Haarzuilens (blauw kruis) 

geringde oeverzwaluwen. 

[1] Sovon, Vogelatlas van Nederland, 1st ed. Kosmos uitgevers, 2018. 
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[2] T. Szep, “Relationship between west African rainfall and the survival of 

central European Sand Martins Riparia riparia,” Ibis (Lond. 1859)., vol. 137, 

no. 2, pp. 162–168, Apr. 1995, doi: 10.1111/j.1474-919X.1995.tb03235.x. 

[3] E. Cowley and G. M. Siriwardena, “Long-term variation in survival rates of 

Sand Martins Riparia riparia: Dependence on breeding and wintering ground 

weather, age and sex, and their population consequences,” Bird Study, vol. 

52, no. 3, pp. 237–251, 2005, doi: 10.1080/00063650509461397.  
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RINGMUS 
Maurice Willemsen en Tijs van der Berg 

De naam van dit project doet wellicht vermoeden dat het gaat over 

ringmussen, maar niets is minder waar. Sterker nog: in de periode 2016-2019 

werden door ons binnen dit project slechts 5 ringmussen geringd. RingMUS 

staat voor Ring Meetnet Urbane Soorten. Het is gericht op vogels in de 

bebouwde kom, zie ook 

https://vogeltrekstation.nl/nl/onderzoek/monitoringsprojecten/ring-mus%20# 

Gedurende het hele jaar wordt één tot twee keer per maand gevangen in de 

tuin. In ons geval zijn dat twee tuinen in de woonwijk Vleuterweide in 

Vleuten. Eén van de twee locaties is sinds 2015 actief en de andere locatie is 

in 2016 gestart. Het is interessant te zien dat twee tuinen die slechts enkele 

honderden meters van elkaar verwijderd liggen toch heel verschillende 

populaties vogels huisvesten. En dat terwijl we ook uitwisseling zien van 

vogels tussen de beide tuinen.  

 

Vleuterweide is een grote wijk in de Leidsche Rijn, de stedelijke uitbreiding ten westen van 

Utrecht. De wijk ligt tussen Harmelen en het Maximapark in en ligt ten zuiden van het oude dorp 

Vleuten. 

Onderstaande diagram laat de top 10 van vogels zien die zijn gevangen met 

mistnetten in de beide tuinen gezamenlijk. De koolmees voert deze lijst aan, 

deze soort doet het heel goed in de woonwijk en neemt ook nog steeds in 

aantallen toe. In zowel 2018 als 2019 zijn er jaarlijks zo’n 180 vogels 

gevangen. Dit zijn alle vangsten, incl. de terugvangsten. 

https://vogeltrekstation.nl/nl/onderzoek/monitoringsprojecten/ring-mus
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Een andere soort die het goed doet in Vleuterweide is de groenling. Op de 

derde plaats staat de huismus, ondanks de flinke afname in aantallen sinds 

2015. Als we naar 2019 kijken, zie je dat de opkomst van de pimpelmees 

ervoor heeft gezorgd dat deze soort in 2019 op de derde plaats is gekomen en 

daarmee de huismus passeert. 

DE HOVEN 
De Hoven ligt in “het centrum” van Vleuterweide en is een paar jaar ouder 

dan de buurt “de Tuinen”. In de tuin in buurt “de Hoven” was het eerste jaar 

in 2015 buitengewoon succesvol met 259 gevangen vogels. In 2016 waren dit 

er veel minder, namelijk 108. Deze achteruitgang is vooral te wijten aan het 

veel minder aanwezig zijn van huismussen (30 vangsten in 2016 versus 140 in 

2015). Opvallend is dat ook de groenlingen deze tuin niet ontdekt hebben: we 

vingen er hier slechts 2 in de beginjaren. In 2017 een recordjaar met ruim 20 

groenlingen, waarna de aantallen weer afnamen. Ook in deze tuin zie je een 

duidelijke groei van het aantal mezen dat ieder jaar gevangen wordt. 

  

Onderstaande tabel geeft inzicht in de diversiteit aan vogels die in de tuin 

geringd zijn de afgelopen jaren. De 2 knobbelzwanen zijn gevangen aan de 
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voorkant van de woning. Bijzonder is de vangst van de kleine karekiet, er zijn 

best veel kleine karekieten in de wijk, maar dan vooral bij de sloten in het riet, 

in de tuin wordt deze schuwe vogel niet snel aangetroffen. Het meest 

bijzondere vogeltje dat is gevangen in deze tuin is de kleine barmsijs. 

 

Hieronder een aantal diagrammen van het aantal totaal gevangen vogels per 

week in de periode 2015-2019. Het eerste diagram is het totaal van alle 

vogelsoorten, daaronder zie je de aantallen per week in de periode 2015-2019 

van de koolmees, huismus, groenling en pimpelmees. 

 

  

  

Bovenstaande diagrammen zijn gemaakt in www.trektellen.nl  

DE TUINEN 
De buurt “de Tuinen” ligt aan de zuidkant van de wijk Vleuterweide, tussen 

het centrum en de Leidsche Rijn. De wijk is gebouwd op de percelen van het 

voormalige kassengebied van Vleuten en kent nog een aantal oude 

boerderijen met oude lanen, boomgaarden en houtbosjes. De tuin waarin het 

RingMUS project wordt uitgevoerd is in oktober 2015 opgeleverd en 

sindsdien worden in deze nieuwbouwbuurt vogels geringd. In het eerste 

volledige RingMUS jaar 2016 werden 124 vogels gevangen verdeeld over 14 

2015 2016 2017 2018 2019 Eindtotaal

Rijlabels

huismus 137 25 57 29 13 261

koolmees 15 25 20 24 36 120

groenling 2 25 16 8 51

spreeuw 35 2 2 3 42

pimpelmees 6 6 6 10 10 38

roodborst 3 1 4 2 10

merel 2 4 1 7

kauw 3 3

heggenmus 1 1 2

knobbelzwaan 2 2

vink 1 1

kleine barmsijs 1 1

ekster 1 1

kleine karekiet 1 1

Eindtotaal 197 67 113 89 74 540

http://www.trektellen.nl/
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soorten. Dat is een bijzondere populatie voor een tuin en omgeving met op 

dat moment nog weinig groen. Opvallend is dat in de tuin in dat eerste jaar 

twee roeken gevangen zijn: een soort die ook in onze omgeving steeds 

schaarser lijkt te worden. De aanvoerder van de lijst veel gevangen vogels is 

hier de groenling met 47 vangsten, waaronder 5 terugvangsten, in 2016.  

In onderstaande diagram is de top 10 van gevangen soorten in de mistnetten 

afgebeeld. De ontwikkeling van de aantallen koolmezen en pimpelmezen is 

enorm, de mezen doen het erg goed in een ontwikkelende nieuwbouwwijk.  

Bijzonder is de enorme populatie groenlingen in de wijk, naarmate de tuin 

groener wordt nemen de aantallen gevangen groenlingen sterk toe, tot zo’n 

90 per jaar. Helaas zijn sinds 2019 de omstandigheden voor de groenlingen 

en daarmee ook andere soorten sterk verslechterd. De groenlingen 

profiteerden van een prachtig wildernisje bij een oude boerderij, met veel 

bramenstruiken en hoge bomen. In 2019 zijn alle struiken verwijderd en een 

aantal bomen gekapt en is gestart met de grondwerkzaamheden voor de bouw 

van een aantal woningen op het perceel van de boerderij. Het directe effect op 

de vogelstand in de buurt is merkbaar. 

 

Hieronder een tabel met alle vogels die in de Tuinen van Vleuten zijn 

gevangen sinds de aanleg van de tuin in oktober 2015. Bijzondere vangsten 

zijn de kramsvogel in de koude winter van 2017, een grote bonte specht, een 

drietal kepen, de roeken en de zwartkop die eind 2019 werd gevangen. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

koolmees groenling pimpelmees huismus vink roodborst heggenmus merel spreeuw ringmus

2016

2017

2018

2019



Verslag 2016-2019 VRS de Haar         29 

 

Hieronder een aantal diagrammen van het aantal totaal gevangen vogels per 

week in de periode 2016-2019. Het eerste diagram is het totaal van alle 

vogelsoorten, daaronder zie je de aantallen per week in de periode 2016-2019 

van de Koolmees, Groenling, Pimpelmees en Vink. 

 

  

  

 

  

2015 2016 2017 2018 2019 Eindtotaal

Rijlabels

koolmees 1 34 106 161 152 454

groenling 47 95 91 56 289

pimpelmees 12 28 23 57 120

huismus 6 32 17 55

vink 2 2 6 23 15 48

roodborst 3 11 6 9 29

merel 3 8 4 5 20

spreeuw 9 2 3 14

heggenmus 7 4 2 1 14

Turkse tortel 3 4 1 2 10

ringmus 1 4 5

houtduif 1 3 4

tjiftjaf 2 1 1 4

keep 1 2 3

roek 2 1 3

kokmeeuw 1 1 2

zanglijster 1 1

winterkoning 1 1

kramsvogel 1 1

Grote Bonte Specht 1 1

zwartkop 1 1

kauw 1 1

Eindtotaal 3 124 277 349 327 1080



Verslag 2016-2019 VRS de Haar         30 

RAS  WEIDEVOGELS 
William van Lint 

Leden van VRS De Haar hebben zich in de periode 2016-2019 ook 

beziggehouden met weidevogels. Dit werd geïnitieerd door de Jaar van de 

Kievit (SOVON 2016). In dat jaar werd VRS de Haar benaderd om mee te 

doen aan ringonderzoek bij kieviten. Hiervoor hebben wij in de 

Bovenkerkerpolder bij Amstelveen jonge kieviten geringd. Naast de metalen 

ring kregen ze ook een kleine kleurring met een code erop. Het doel was deze 

zogenaamde vlaggen af te lezen om zo onderzoek te kunnen doen naar de 

dagelijkse overleving van jonge kieviten in de eerste weken na het uitkomen. 

Helaas bleek het een dramatisch jaar te zijn voor kieviten in dit 

onderzoeksgebied. Hierdoor hebben we slechts 28 jongen kunnen ringen. 

Bovendien bleek het gebied zich slecht te lenen voor het terugvinden van de 

jonge kieviten en waren er nauwelijks terugmeldingen. Reden genoeg om dit 

te zien als een mislukte proef in dit gebied en niet meer mee te doen aan het 

vervolg van dit project in 2017.  

Naast het onderzoek in Amstelveen hebben we in het kader van het jaar van 

de kievit ook onderzoek gedaan in ons eigen werkgebied. We hebben met 

name op braakliggende stukken op bedrijventerrein ‘De Wetering’ 

geprobeerd zoveel mogelijk jonge kieviten te ringen en later in het seizoen 

terug te vangen om zo de groeisnelheid te meten. Daarnaast zijn in 2016 

ontlasting monsters genomen die geanalyseerd worden. Het onderzoek naar 

weidevogel, met als grootste aandeel kievit, in ons “eigen gebied” leverde als 

verrassing op dat het succes daar veel beter is dan in de klassieke 

weidevogelgebieden. 

 

Dit was reden om deze populatie beter in de gaten te houden. Daarom zijn we 

in 2017 gestart met een RAS overlevingsonderzoek bij weidevogels. Dit 

onderzoek was met name gericht op kieviten maar als bijvangst werden 

tijdens dit onderzoek ook enkele tureluurs en scholekster geringd en 

gemeten. In de periode 2016-2019 zijn hier 278 kieviten, 13 scholeksters en 11 

tureluurs geringd (zie tabel 1). Een deel van de vogels is gevangen als adult, 

vooral vrouwen op het nest (43), maar de meeste vogels zijn geringd als jonge 

pul. Na zeer succesvolle jaren in 2016 en met name 2017 (109 kieviten nieuw 

geringd) nemen de aantallen de laatste jaren gestaag af. Dit heeft met name te 

maken met het slinken van het oppervlakte braakliggend terrein door de 
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groeiende bouw activiteiten (rondom station Leidsche Rijn, appartementen 

langs het spoor, uitbreiding ziekenhuis terrein en bedrijven langs The Wall).  

Gezien de aard van het RAS (Retrapping Adults for Survival) project werd in 

het voorjaar met name geprobeerd de volwassen vrouwen op het nest te 

vangen middels een klapval. Om zo inzichtelijk te krijgen hoe plaats trouw 

kieviten zijn en om te zien hoe een populatie zich ontwikkelt. Mannen 

broeden niet en richten zich vooral op het bewaken van het nest. Mannen 

worden daardoor minder snel gevangen. Volwassen vrouwen die gevangen 

worden en nog niet geringd zijn worden naast een metalen ring voorzien van 

kleurringen, om herkenning in het veld makkelijker te maken. Als de eieren 

zijn uitgekomen worden de hele jonge pullen (tijdelijk) met een metalen ring 

geringd. Als de pullen al ouder zijn, en ze de meest kritieke periode hebben 

overleefd (dag of 10), krijgen ze ook kleurringen. In totaal zijn in deze periode 

81 kieviten van kleurringen voorzien. In de periode 2016-2019 zijn 112 

kieviten (en 6 scholeksters) terug gevangen. Daarnaast heeft dit op basis van 

observaties tot 38 aanvullende terugmeldingen van 33 vogels geleid.  

Leuk zijn ook een terugmelding van een Utrechtse kievit uit Normandië, 

Frankrijk en Zuidwest Portugal. 

Tabel 1. Aantallen gevangen weidevogels per jaar. 

Alhoewel de totale aantallen relatief laag zijn, is de hoge concentratie nesten 

en het hoge uitkomst percentage opmerkelijk (weinig predatie, verstoring). 

Wel moet geconstateerd worden dat het overlevingspercentage van de jongen 

laag ligt, zeker in droge jaren. Er blijkt dan te weinig variatie in biotoop te zijn 

waardoor jongen voortijdig, waarschijnlijk door voedselgebrek, doodgaan.  

De kuikens van een dag oud wegen gemiddeld 16.9 gr. Het lichtste kuiken 

woog 13.9 gr. Een volwassen vrouw woog gemiddeld 225.2 gr. De twee 

mannen die gevangen zijn wogen gemiddeld 216.3 gr.  

De tureluurs zijn ieder jaar met 3-5 paar aanwezig op het braakliggend terrein 

bij ‘De Wetering’, maar de nesten zijn duidelijk minder goed te traceren. 

Jaarlijks lukt het hooguit om enkele jongen (1-5) te ringen.  

De scholeksters broeden in het begin nog op de grond, maar hebben zich de 

laatste jaren in het werkgebied allemaal naar de daken verplaatst. 
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RAS  RINGMUS 
Tijs van den Berg 

In 2016 zijn wij gestart met een overlevingsonderzoek (RAS) bij Ringmussen. 

Deze soort gaat landelijk hard achteruit en ook in onze omgeving zien we ze 

steeds minder. Daarom is het erg interessant om erachter te komen of “onze 

ringmussen” eigenlijk in de buurt blijven en hoe de overleving van deze vogels 

is. Omdat ringmussen zich vaak maar één keer laten vangen gebruiken we 

voor dit onderzoek ook kleurringen. Aan de ene poot krijgt de vogel een 

metalen ring en een gekleurde ring met een letter erop (de projectmarker, 

waarmee de ringmus herkenbaar is als een vogel die wij geringd hebben) en 

aan de andere poot twee kleurringen zonder opschrift. De volgorde (links-

rechts-onder-boven) van deze vier ringen is uniek. Op die manier hoeven we 

de vogels niet opnieuw te vangen om ze toch individueel te herkennen. Zo 

hopen we in de komende jaren meer gegevens te verzamelen over de 

overleving van ringmussen in onze omgeving. Die kunnen we dan vergelijken 

met andere soortgelijke projecten elders in Nederland. In 2016 viel het aantal 

geringde vogels nog tegen met 34 stuks. Het aantal terugmeldingen was 

relatief gezien best hoog: 6 stuks. 

 

RAS  KNOBBELZWAAN  
Erik Hulshoff 

Medio 2019 is Vogelringstation de Haar rond Utrecht gestart met het RAS-

project Knobbelzwaan. 

Het doel van dit RAS-project is om verschillen in gedrag en ecologie tussen 

(nakomelingen van) wel en niet geleewiekte* knobbelzwanen te onderzoeken. 

Daarnaast willen we kijken of er verschillen zijn tussen vogels met territoria 

in bebouwd gebied en die in het buitengebied. 

In de Provincie Utrecht bestaat sinds het verbod op zwanendriften, 1 juli 

2016, een unieke situatie in de populatie knobbelzwanen. VRS de Haar wil 

van deze unieke mogelijkheid gebruik maken om deze populatie te 

onderzoeken. Onze belangrijkste vragen hebben te maken met verschillen 

tussen de “echt wilde” knobbelzwanen en de vogels die uit de gehouden 

populaties komen. 

Om herkenning van de knobbelzwaan te vergroten wordt iedere 

(terug)gevangen knobbelzwaan, naast de verplichte metalen ring, voorzien 

van een kleurring. Deze kleurring heeft een witte ondergrond en vier zwarte 

karakters, bijv. Y001. In 2019 zijn er in Utrecht e.o. 48 knobbelzwanen 

voorzien van een kleurring.  

*Leewieken heeft als doel de knobbelzwaan het onmogelijk te maken om weg 

te vliegen. Dit gebeurt door bij zeer jonge knobbelzwanen een vleugeldeel te 

amputeren. 
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NESTKASTEN WERKGROEP WOERDEN 
Johan Tuls 

Een drietal ringers van VRS de Haar is actief in de Nestkasten Werkgroep 

Woerden. Deze werkgroep is een onderdeel van de Natuurgroep Kockengen 

(NGK) en is al in 2012 opgericht, 4 jaar voor de oprichting van VRS de Haar. 

De werkgroep bestaat uit 15 personen en is actief in een groot gedeelte van 

het Groene Hart, gelegen in de provincie Utrecht.  

De werkgroep heeft een eigen website www.nestkastenwoerden.nl en is per e-

mail te bereiken info@nestkastenwoerden.nl. 

ACTIVITEITEN VAN DE NESTKASTEN WERKGROEP 
Wij houden ons bezig met het plaatsen, onderhouden en controleren van 

nestkasten voor kerkuil, bosuil, steenuil en torenvalk. 

Met het controleren van de nestkasten verzamelen wij veel gegevens over de 

vogels en hun leefgebied. Die gegevens stellen wij ter beschikking aan het 

Vogeltrekstation en Sovon. Zij gebruiken deze gegevens voor hun onderzoek 

naar verspreiding en overleving van deze vogelsoorten in Nederland. 

 Wij verkrijgen de informatie door het ringen van al onze nestjongen en 

adulten. Tijdens het ringen proberen wij zoveel mogelijk gegevens te 

verzamelen door het nemen van de biometrie.  

OVERZICHT NWW  2017 
Sinds 2012 zijn wij actief met het plaatsen en controleren van nestkasten in 

Woerden en omgeving. Ons werkgebied breidt zich nog steeds uit en bestrijkt 

grote delen van het Utrechtse gedeelte van het Groene Hart. Inmiddels 

beheren wij ongeveer 250 nestkasten voor o.a. steenuil, kerkuil, bosuil en 

torenvalk. Wij vonden het de hoogste tijd om iedereen te informeren over 

afgelopen seizoen (2017). 

Alle nestkasten worden door de werkgroep zelf gemaakt. De afgelopen winter 

zijn we dan ook druk geweest met het maken hiervan. Dit is mede mogelijk 

gemaakt door een subsidie van het Jaap van Duijn vogelfonds en een subsidie 

van de provincie Utrecht (Beleef en Bewonder). De winterperiode is verder 

gebruikt om nestkasten schoon te maken en de nestkasten te controleren op 

aanwezigheid van adulte vogels in het kader van onze RAS-projecten. 

Het broedseizoen 

De resultaten van de broedsels liepen erg uiteen. Het was een redelijk jaar 

voor de torenvalken en steenuilen en een goed jaar voor de kerkuilen. In april 

zijn we begonnen met de controle van de bosuilenkasten. In totaal zijn we 

twee legsels tegengekomen, waarvan één in een nestkast en de ander in een 

holle boom. Dit resulteerde in vier uitgevlogen jongen. Eind april zijn we op 

pad gegaan om de steenuilenkasten te controleren. In totaal waren er elf 

legsels, waarvan er twee mislukt zijn. Er zijn in totaal 24 jongen uitgevlogen. 

Eind mei konden de eerste jonge kerkuilen geringd worden. Op 13 september 

zijn de laatste geringd dit betrof een tweede legsel, toevallig was dit op 

hetzelfde adres. In totaal zijn er 100 jongen uitgevlogen. In de tussentijd zijn 

ook alle torenvalkkasten gecontroleerd. Van de 50 kasten waren er 23 bezet, 

en zijn er 92 jongen uitgevlogen. 

 

E E N  G E K L E U R R I N G D E  

T O R E N V A L K  G E R I N G D  A L S  PU L  

I N  K O C K E N G E N  E N  A F G EL E Z E N  

I N  H E T O U D E L A N D  V A N  

S T R I J E N .  F O T O :  J A N  A A L D E R S  

 

http://www.nestkastenwoerden.nl/
mailto:info@nestkastenwoerden.nl
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Kleurringproject torenvalk 

Wij proberen alle pullen en adulten te ringen die we tegenkomen in onze 

nestkasten. Dit doen we om de verspreiding en overleving te kunnen bepalen. 

Sinds afgelopen jaar krijgen de torenvalken naast een metalen ring ook een 

kleurring om de kans op terugmelding te vergroten. Dit kleurringproject doen 

we in samenwerking met VRS De Haar. De afgelopen jaren hebben we slechts 

één terugmelding gekregen van een door ons geringde torenvalk. Door het 

gebruik van de kleurringen is het aantal terugmeldingen flink gestegen. In 

plaats van één terugmelding in jaren zijn er nu al dertien terugmeldingen in 

nog geen jaar tijd. Inclusief de bezette nestkasten in Kockengen zijn er 142 

torenvalken geringd. 

OVERZICHT NWW  2018   
Inmiddels beheren wij ongeveer 250-300 nestkasten voor o.a. steenuil, 

kerkuil, bosuil en torenvalk.  

De winterperiode  

De winterperiode is gebruikt om de kastenvoorraad weer op peil te brengen. 

Verder zijn we erg actief op pad geweest met onze klapvallen. Hier proberen 

we de adulte torenvalken mee te vangen om daarna van 2 ringen te voorzien. 

1 metalen ring van het Vogeltrekstation Arnhem en een lime kleurring 

voorzien van 3 zwarte letters. Zodat deze torenvalken dan kunnen worden 

afgelezen zonder ze te hoeven vangen. Dit levert ons veel meer informatie op 

over de leeftijd en dispersie van deze gekleurringde torenvalken als ze door 

aflezers gemeld worden. De klapvallen en een aantal Go pro’s hebben we 

kunnen aanschaffen na een aantal donaties van de provincie Utrecht in het 

kader van de voucher regeling “Beleef en Bewonder”.  

In het nieuws  

Als tegenprestatie van de donaties van “Beleef en Bewonder” (Natuur en 

Milieu federatie Utrecht ) hebben we wat mensen van de provincie Utrecht 

een ochtend mee op pad genomen om te demonstreren wat we allemaal met 

de aangeschafte spullen doen. Tevens is er een nieuw promotiefilmpje 

gemaakt voor de nieuwe regeling die in 2019 van start gaat. Ook leuk om te 

vermelden is dat een uitzending van Natuurlijk Zoey gewijd is aan de 

torenvalken in de provincie Utrecht. Daarom is Eddy Zoey een middag met 

ons mee op pad geweest met de klapvallen.  

Het broedseizoen  

Dit jaar was om maar netjes te zeggen niet heel best. Het koude voorjaar en 

de warme zomer had grote invloed op alle uilen en roofvogels. Het zorgde 

voor weinig muizen en hele hete nestkasten. Hierdoor waren veel legsels klein 

of zijn uiteindelijk mislukt. In de 65 nestkasten voor torenvalk waren 39 

broedsels waarvan er 7 zijn mislukt. Uiteindelijk zijn er 126 jongen 

uitgevlogen. Wat wel erg opviel was dat er meer torenvalken gebruik maakte 

van kerk- of bosuilenkasten (5). In de 87 kerkuilen kasten hadden we 21 

legsels waarvan 8 mislukt en in totaal 47 uitgevlogen jongen. In de 100 

steenuilen kasten hadden we 11 legsels waarvan 1 mislukt en in totaal 35 

uitgevlogen jongen. In 2 bezette bosuil kasten hadden we 6 uitgevlogen 

jongen.  

  

 

E E N  T O R E N V A L K  O P  D E  R A N D  

V A N  E E N  K L A PV A L  
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OVERZICHT NWW  2019   
 

De winterperiode  

De afgelopen winterperiode is weer gebruikt om nestkasten te maken en te 

plaatsen. Verder mochten we weer 2 donaties van de provincie Utrecht in het 

kader van de voucher regeling “Beleef en Bewonder” ontvangen, welke we 

besteed hebben aan materialen en nog 2 extra klapvallen. Deze klapvallen 

hebben we geregeld gebruikt om mee op pad te gaan om volwassen 

torenvalken te vangen. Dit jaar waren dat er al zeker 28 stuks, waarvan 1 uit 

België (gegevens volgen nog).  

In het nieuws  

Dit jaar was een zeer goed muizenjaar wat dus resulteerde in ook een zeer 

goed uilen en roofvogel jaar. Bij de torenvalken zagen we dat de legsels groter 

waren dan in voorgaande jaren. En bij de kerkuilen waren er veel meer 2de 

legsels. De 2de legsels kwamen het meeste voor op adressen waar 2 nestkasten 

hangen. Er kon in die 2de kast worden begonnen met broeden door de vrouw 

terwijl de man de grote jongen van het eerste legsel (1e kast) nog voerde. Na 2 

seizoenen opleiding heeft Len De Goede (VRS ‘t Gooi) ook haar 

ringmachtiging behaald. En blijft ze actief bij onze nestkasten werkgroep.  

Het broedseizoen  

In April zijn we als eerste weer begonnen met de controles van de 17 

bosuilen kasten. Het resulteerde in 2 legsels met 3 uitgevlogen en 

geringde jongen. Van de 86 steenuilen kasten waren er 12 kasten bezet, 

hiervan zijn er 2 legsels mislukt. Uit de 10 legsels zijn 35 jongen 

uitgevlogen en geringd. Ondanks hetzelfde aantal kerkuilenkasten (73 

nestkasten) is dit jaar het gemiddelde aantal jong per succesvol legsel 

gestegen van 2.23 naar 4.43. Van de 36 legsels totaal zijn er helaas 4 

mislukt door het extreem warme weer. Van die 32 legsels waren er 20 1e 

legsels en maar liefst 12 2e legsels met in totaal 142 uitgevlogen en 

geringde jongen. In de 87 torenvalken kasten hadden we maar liefst 54 legsels 

waarvan er 49 succesvol waren. Dit zorgde voor een zeer groot aantal 

uitgevlogen jongen van maar liefst 226 stuks (gemiddeld is dit 4.61 jong per 

succesvol legsel).  
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BLOG HUIB DE ROOIJ 

 

https://bo629hr.blogspot.com/ 

Zeer regelmatig maakt medeoprichter en medewerker Huib de Rooij van VRS 

de Haar prachtige blogs over het ringwerk van ons vogelringstation. Deze 

mooie beschrijvingen van ons werk en bijzondere vogels vormen een 

prachtige bloemlezing. In dit verslag is een kleine greep genomen uit deze 

blogs met foto’s. 

 

  

https://bo629hr.blogspot.com/
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HOEVEEL GRAM IS EEN PAASEITJE?            
Huib de Rooij 

Dinsdag 29 maart 2016 

Tijdens de ringdemonstratie in het Castellum in Leidsche Rijn kwam de vraag 

bovendrijven “Op welke wijze kan je zichtbaar maken, dat een Tjiftjaf maar 

7,5 gram weegt.? “ Het antwoord was op deze 2e Paasdag onder handbereik. 

Het overbekende chocolade-eitje blijkt na weging evenveel te wegen als een 

tjiftajf. Alleen de verpakking is even anders. Om het eitje een zilverpapiertje 

en om het tjiftjafje een hoeveelheid veren. 

Het Castellum stond 2e Paasdag in het teken van vliegen.  

Vliegers van papier maken. Vogels van papier knippen.  

Een demonstratie vogels maken met een kettingzaag. 

Een theatervoorstelling over vogels  

Een demonstratie van vogels ringen. En daar was het VRS De Haar voor 

uitgenodigd. 

Erg veel vertrouwen in de vangst was er niet omdat de netten bol stonden van 

de wind. Het stormde flink, zo hard, dat het loslaten van de duiven, ook 

gepland voor deze dag, niet door kon gaan. 

Door de middag heen was er ruime belangstelling voor het ringwerk. Maar als 

er een echte vogel in beeld kwam, werd het zelfs druk rond de tafels. 

Sommige bezoekers kwamen regelmatig even langs om te vragen of er al wat 

‘gevangen’ was. 

Uiteindelijk lukte het toch nog om tien vogels van een ring te kunnen 

voorzien. koolmees, tjiftjaf, staartmees, vink en merel kwamen langs. 

Dat het VRS De Haar uit een enthousiaste groep natuurliefhebbers en in het 

bijzonder vogelliefhebbers bestaat, mag wel blijken uit het feit, dat de hele 

groep aanwezig was om over werkzaamheden uitleg te geven. 

 

De ringers en medewerkers van VRS de Haar van het eerste uur! 
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DE KLAS WAS MUIS STIL . 
Huib de Rooij 

Dinsdag 28 mei 2019 

Een telefoontje naar Johan. “Wil je ons helpen?” 

Er liep een uiltje, helemaal alleen op het schoolplein van de Beatrixschool in 

De Meern. Wel zielig, en voor de veiligheid van het uiltje was hij in een hoek 

geloodst, waarna er een doos voor het beestje was gezet. De dierenambulance 

werd gebeld, maar kon niet direct komen. 

En omdat de juf Johan kende en wist dat hij veel met uilen bezig was, belde ze 

of hij kon helpen. En dat kon natuurlijk. 

De uil in kwestie was een jonge ransuil, die waarschijnlijk uit de boom op het 

schoolplein was gevallen.  Omdat een uil op school niet dagelijks voorkomt, 

werd besloten, op voorwaarde dat de klas stil zou zijn, om de uil in de klas te 

ringen. De klas was dan ook muis stil en keek vol bewondering naar dit 

prachtige beestje. 

 

Johan gaf de uil een ring en vertelde ondertussen over de uil en wat hij met 

deze bijzondere vogel ging doen. 

De ransuil zag er goed uit en is in de omgeving van de school geboren en 

opgegroeid. Kennelijk was hij in de boom aan de wandel gegaan en ging dit 

even niet helemaal goed. Maar het was wel zeker dat de ouders ook in de 

buurt moesten zijn. Die keken misschien wel vanuit de boom toe wat er 

allemaal in school gebeurde. 

Johan was ervan overtuigd dat het wel goed zou komen. Gewoon het 

ransuiltje terugzetten in de boom en vanavond als het donker is, roept hij wel 

om zijn ouders en die komen dan vast en zeker. Ook zeker, dat een aantal 

klasgenootjes thuis een spannend verhaal te vertellen hadden. 
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OEVERZWALUWEN 
Huib de Rooij 

Maandag 27 mei 2019 

 

De eeverzwaluwen hebben weer bezitgenomen van de oeverzwaluwenwand 

bij de Haarrijnseplas. Alle nestgaten zijn bezet en op de dag wordt er druk 

gevlogen op zoek naar eten. De zwaluwen scheren over het water en het naast 

gelegen land. Prachtig om ze razendsnel al roepend te zien vliegen. 
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Vanavond was het tijd om eens te kijken wie er nu huizen in de zandnesten. 

Zijn er al vogels bij, die eerder door het VRS De Haar geringd zijn? Of 

misschien wel afkomstig van andere locaties, waar ze geringd zijn. 

 

Voor de wand wordt over de hele lengte een mistnet geplaatst. De vogels die 

de nestgang verlaten vliegen in het net en ook de vogels die teruggaan 

richting de wand komen in het net. 

De oeverzwaluwen worden uit het net gehaald en tijdelijk in 'opvang' netten 

ondergebracht. Vervolgens worden de vogels geringd, gemeten, bekeken, 

gewogen en alle gegevens genoteerd. 

Halverwege de avond wordt het mistnet weer weggehaald. Maar tot in de late 

uurtjes werd er nog geringd. 

Gelukkig een goed bezette tafel met ringers en schrijvers. Ook nodig omdat 

het een aardige klus is om in één avond 372 vogels op een weegschaal te 

hebben. Dit keer 98 oeverzwaluwen die al een ring hadden. Ben wel benieuwd 

waar en wanneer ze die gekregen hebben 

Nadat alle gevangen oeverzwaluwen verwerkt zijn (ringen, meten, etc) 

werden ze weer vrijgelaten, om terug te keren naar hun holletje in de wand. 

Waarom worden ze niet direct na het wegen losgelaten? Een mooie vraag, die 

ik de eerste keer ook stelde. Het antwoord is simpel. Als de zwaluw direct 

wordt losgelaten vliegt hij voor 100% zeker, weer in het net. En dat is niet de 

bedoeling. Niet voor de zwaluw en niet voor ons 
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V IERENHALVE GRAM    
Huib de Rooij 

Dinsdag 8 oktober 2019    

Dat is heel weinig, maar ook al ben je klein, je kan toch even te laten merken, 

dat je het er eigenlijk niet mee eens bent.  

Waar hebben we het over?  Over het gewicht van een vuurgoudhaantje, die 

geringd werd. 

Het Vuurgoudhaantje is het kleinste vogeltje dat we kennen en is herkenbaar 

aan zijn vuurgouden kuif. Dit kuifje is nog mooier en indrukwekkender, als 

het Vuurgoudhaantje zijn kuif opzet. 

Maar buiten de kuif om, is het toch al een prachtig vogeltje. Door de strepen 

door de ogen wel een beetje een agressieve uitstraling. Zelfs iets crimineels. 

Nog even over het gewicht. Wat een verschil met de overige vogelsoorten. Een 

gemiddeld vogeltje is tussen de tien en vijftien gram. De iets grotere 

zangvogels, zoals de Vink zo tussen de 

vijftien en twintig gram. 

Een nog groot contrast is de 

vergelijking met de echt grote jongens, 

zoals bijvoorbeeld, de Ekster, die zo 

rond de tweehonderdvijftig gram 

weegt (55 keer zwaarder!). 

Het vuurgoudhaantje kreeg een ringetje van 2mm. 

EEN VREEMDE VOGEL ,  DIE ROODMUS           
Woensdag 17 oktober 2018 

Met Tijs wezen ringen in de griend van het VRS De Haar. Samen de vogels uit 

de netten halen. Onder toezicht van een ringer mag ik, als medewerker van 

het VRS, helpen bij het uit de netten halen van vogels. 

Na een aantal ‘algemene’ soorten als heggenmus, roodborst , tjiftjaf en 

koolmees zie ik een vreemde vogel in het net. 

Inmiddels na enkele jaren in dienst van het VRS (her)ken ik al heel wat 

vogelsoorten, maar deze had ik nog niet eerder gezien.  

Dus: ‘Tijs kom eens kijken’.  Meer was niet nodig. 

‘Doe die maar heel voorzichtig in een zakje en wees er zuinig op.’ was zijn 

antwoord. 

Ter controle de boeken erbij en inderdaad het was een roodmus.  

Ook deze soort is een zeldzaamheid voor de provincie Utrecht.  

Voor Tijs ook de eerste keer dat hij deze vogelsoort kon ringen. 

Een momentje van een WoW gevoel. 

Maar de hele ochtend was fantastisch. Om half vijf op de fiets en voor vijf uur 

stonden alle netten open in en bij de Griend. De avond daarvoor hadden we 

samen ook een dubbele carré neergezet. Eén voor waterrallen en één voor 

Veldleeuweriken.  

In de vroege ochtend bleek het werk niet voor niets te zijn geweest en konden 

we drie waterrallen, een watersnip en twee veldleeuweriken ringen, die 

gebruik gemaakt hadden van een carré. 
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Als het dan ook nog eens prachtig weer is, en de zon de mist laat verdwijnen, 

is het een ochtend om met een brede glimlach op terug te kijken. Gewoon 

genieten van de natuur en zo, en daarnaast nog nuttig bezig zijn. 

Toch blijft de roodmus een vreemde vogel. Het is helemaal geen MUS maar 

hoort thuis in de familie van de vinken 
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