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Inleiding, doelstellingen VRS de Haar en samenvatting
In dit beleidsplan is beschreven wat de doelen en plannen zijn van Vogelringstation de Haar voor het
jaar 2022. Sinds de officiële oprichting van de stichting Vogelringstation de Haar in september 2016,
zijn de activiteiten erop gericht om de doelstellingen van de VRS te ondersteunen en te bekrachtigen.
Het jaar 2022 borduurt voort op de op voorgaande jaren geïnitieerde activiteiten van VRS de Haar.
Ook in dit jaar zullen we ons onder andere bezighouden met het verder optimaliseren van onze
onderzoeksmethodieken, vergaren van onderzoeksgegevens en het onderhouden van onze
ringlocaties. Verder zien we dit jaar een aantal projecten afgerond of stopgezet worden om ons zo te
concentreren op onze kernprojecten.
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 voor 2022 geven invulling aan de hierboven genoemde doelstellingen. De
volgende plannen en activiteiten zijn onderdeel van het jaarplan 2022:
•
•

•
•
•
•
•

Consolidatie van de ringprojecten en activiteiten van het Vogelringstation de Haar;
In opdracht van het Vogeltrekstation (VT) uitvoeren van een groot aantal vogelringonderzoek
projecten waaronder verdere ondersteuning in grootscheepse zoönose onderzoeken naar
door vogels overdraagbare arbovirussen;
Onderhouden van onze ringbaan en andere ringlocaties in het werkgebied van VRS de Haar;
Faciliteren van opleidingsmogelijkheden inclusief locatie, materiaal, mentoren en opleiders
voor aspirant-ringers;
Bijdragen aan activiteiten van het VT en de Ringersvereniging zoals de vogeltrekatlas en
zoönose project;
Organiseren van excursies en geven van lezingen;
Publiceren van verslagen en informatieve artikelen op de website en populaire
(vak)literatuur;
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•

verwerven van fondsen en subsidies.

Uitvoeren van vogelringonderzoek
De basis van het werk van VRS de Haar wordt gevormd door het feitelijke vogelonderzoek. VRS de
Haar opereert onder en volgt het beleid van het Vogeltrekstation (VT) en de Ringersvereniging door
al het ringwerk uit te voeren in de vorm van gestandaardiseerde projecten. Tot de primaire
onderzoeken voor het jaar 2022 kunnen de volgende projecten gerekend worden:
•

•

•

CES – Constant Effort Site. Het doel van het CES project is het op een gestandaardiseerde
manier verzamelen van gegevens over demografische processen die bijdragen tot de
verandering van vogelpopulaties.
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 concentreert zich vooral op de volgende RAS projecten voor
specifieke soorten:
o RAS Oeverzwaluw
o RAS Torenvalk
o RAS Kerkuil
o RAS Steenuil
o RAS Knobbelzwaan
Trekvogelonderzoek in het voor- en najaar van 2022

Daarnaast onderhouden wij de volgende additionele projecten. Een aantal van deze project zullen
we dit jaar afronden wat zoveel betekent als het opmaken van de ringen en afwerken van de
administratie (aangeduid met ster).
•

•
•
•
•
•
•
•

Naast de bovenstaande RAS projecten, voert VRS de Haar dit jaar de volgende RAS projecten
voor specifieke soorten uit:
o RAS Ringmus*
o RAS Visdief
o RAS groenling*
o RAS Weidevogels
o RAS Huismus*
o RAS Kwak (NL project)
o RAS Roodborsttapuit (gepauzeerd)
Zoönose project
RingMUS (ring-Meetnet Urbane Soorten) tuinproject in een tuin in Leidsche Rijn
Soortproject Kauw
Soortproject Spreeuw*
Project NESTKAART, inclusief pullen ringen
WREN project: watervogels
Afronden geolocator onderzoek: kleine karekiet en bosrietzanger

Voor uitgebreide informatie over de vogelonderzoeksprojecten wordt verwezen naar de website
www.vrsdehaar.nl. De verdere beschrijving van de diverse projecten is nog in ontwikkeling.
Voor het bemensen en uitvoeren van onze vogelringprojecten, streeft het VRS naar een groep van 812 ringers en 10 tot 15 medewerkers of anders betrokkenen die op vrijwillige basis een actieve
bijdrage kunnen leveren aan het werk van het VRS. Op dit moment hebben zich 10 ringers 3 aspirantringers, die een opleiding tot ringer bij VRS de Haar volgen, en 5 medewerkers aangesloten bij VRS de
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haar. In 2022 hebben een aantal mutaties plaatsgevonden, derhalve is voor 2022 ook weer het
streven dat VRS de Haar deze medewerkersgroep verder uitbreidt. Het VRS werft derhalve actief
naar nieuwe leden en tracht het een belangrijke rol te spelen bij de opleiding van (aspirant)-ringers
en educatie van belangstellenden. Verder is er een nauwe samenwerking met VRS Groenekan en VRS
’t Gooi opgezet om ringers, medewerkers, materialen en expertise te kunnen uitwisselen. Het VRS
werkt verder aan plannen om diverse ringers uit nabijgelegen vogelringstations te verenigen in een
gezamenlijke ringersgroep.

Faciliteren van opleidingen
Naast het organiseren en bemensen van het eigen ringstation, wil het VRS bijdragen aan diverse
opleidingsmogelijkheden. Deze opleidingen worden uitgevoerd onder toezicht van het
vogeltrekstation (VT). Op dit moment wordt er binnen het VRS de Haar ruimte geboden aan 3
aspirant-ringers die door mentoren en opleiders van VRS de Haar opgeleid worden tot gemachtigd
ringer. Verder stelt ook dit jaar het VRS haar ringlocatie en medewerkers aan het VT ter beschikking
om specifieke vervolgopleiding en certificeringsbijeenkomsten mogelijk te maken.

Onderhouden ringbaan en andere ringlocaties
Om ringonderzoek te kunnen uitvoeren volgens de normen van de diverse onderzoeksmethodieken
moeten ringlocaties ingericht worden en vervolgens onderhouden worden. De volgende ringlocaties
worden door het VRS de Haar onderhouden.
•

•
•

•
•

Ringbaan Haarzuilens, dit terrein wordt beheerd door Natuurmonumenten. De ringbaan is
onze voornaamste ringlocatie en kent initieel 16 netsecties die op vaste locaties staan. Met
hulp van vrijwilligers van VRS de Haar worden de ‘banen’ gesnoeid en paden vrijgehouden.
Slagnet, aangrenzend aan de ringbaan in Haarzuilens is er ruimte gecreëerd om zo met
behulp van een speciaal slagnet specifieke soorten te kunnen onderzoeken.
Oeverzwaluwwand Haarzuilens, deze broedwand voor IJsvogels en Oeverzwaluwen is
opgericht en beheerd door de gemeente Utrecht en wordt op vrijwillige basis onderhouden
door VRS de Haar.
Diverse tuinen, boerenerven, en overige (nestkast)locaties voor RingMUS en RAS projecten.
Diverse ad-hoc locaties voor specifieke soorten en projecten.

Activiteiten voor het Vogeltrekstation en de Ringersvereniging
VRS de Haar wil een bijdrage leveren aan het werk van het VT en de Ringersvereniging. De volgende
bijdrage zal het VRS leveren:
•
•
•
•
•

Afvaardigen van een aantal (aspirant)ringers bij jaarlijkse ringersdag en projectdagen;
Beschikbaar stellen van de ringbaan voor certicificeringsbijeenkomsten;
Beschikbaar stellen van de ringbaan 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 soortbeschrijvingen zoals grasmus en tuinfluiter.

Educatie: Organiseren van excursies en geven van lezingen
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 opgezet
welke regelmatig wordt aangepast met de juiste nieuwe inhoud. Verder wordt er gewerkt aan een
nauwe samenwerking met Natuurmonumenten, gemeente Utrecht, SOVON, naburige
vogelwerkgroepen en natuurgroepen. Zo is de ringbaan op het terrein van Natuurmonumenten.
Door vrijwilligers en medewerkers van Natuurmonumenten worden zeer regelmatig excursie
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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 biedt het VRS zelf
excursies aan voor vogelwerkgroepen en natuurgroepen uit de omgeving Utrecht en zal het VRS op
uitnodiging lezingen verzorgen over het werk van het VRS of specifieke projecten. Boevendien bieden
deze activiteiten een goede gelegenheid om donateurs te werven en mensen te interesseren voor
het werk van het VRS.

Publiceren van verslagen en informatieve artikelen op de website
De VRS gebruikt haar website om geïnteresseerden en betrokkenen actief te informeren over
vogelringonderzoek, vogel- en natuurbescherming in het algemeen en het werk van VRS de Haar in
het bijzonder. Zo wordt een groot deel van de activiteiten van het VRS beschreven in een
informatieve blog. Daarnaast worden van de activiteiten en onderzoeksresultaten verslagen gemaakt
welke onder andere via deze website gepubliceerd worden.

Werven van fondsen
VRS de Haar is sinds haar oprichting in 2016 bezig met het opzetten, verfijnen en implementeren van
diverse vogelringonderzoeken die de overleving en fenologie van diverse vogelsoorten in haar nabije
omgeving in kaart tracht te brengen. Om deze projecten te kunnen bekostigen, heeft het VRS met
succes diverse fondsen aangevraagd die de aanschaf van de benodigde, toegestane vangmiddelen
mogelijk heeft gemaakt. Ook in 2022 zullen er actief fondsen geworven worden om zo onze
activiteiten te kunnen blijven uitvoeren en een passend vervolg te kunnen geven.

Stichting VRS de Haar
De stichting VRS de Haar wordt aangestuurd door een 4-koppig bestuur, welke een actieve rol
hebben in het uitzetten en waken over de doelstellingen van de stichting.

Contact
De stichting is te bereiken via het mailadres info@vrsdehaar.nl
Postadres:
VRS de Haar
p/a Huib de Rooij
Boomstede 629
3608 BR MAARSSEN

Stichting
Op 2 september 2016 is Stichting Vogelringstation de Haar, kortweg VRS de Haar, opgericht.
Het huidige bestuur wordt gevormd door de volgende personen:
•
•
•
•

Mark Bouts (voorzitter)
Huib de Rooij (secretaris)
Peter Siebelink (penningmeester)
Johan Tuls

Stichting VRS de Haar staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met
KvK-nummer 66766818. Het RSIN / fiscaal nummer is 8566.89.749. Stichting VRS de Haar is door de
belastingdienst erkent met de ANBI status.
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