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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 2016 en 2017. Het Vogelringstation VRS de Haar is in september 2016 officieel opgericht in de
vorm van een stichting, de activiteiten van het VRS zijn reeds gestart in 2015. Het jaar 2016 heeft in
het teken gestaan van de oprichting van het VRS en het inrichten en ontwikkelen van de ringlocaties.
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 2016 en 2017 geven invullingen aan de hierboven genoemde
doelstellingen. De volgende plannen en activiteiten zijn onderdeel van het jaarplan 2016 & 2017:







Verdergaande oprichting en professionalisering van het Vogelringstation de Haar.
Inrichten van de CES1-locatie en andere ringlocaties in het werkgebied van VRS de Haar.
Uitvoeren van een groot aantal vogelringonderzoek projecten ten behoeve van het
Vogeltrekstation.
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.
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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
De plannen voor de oprichting van VRS de Haar stammen uit de herfst van 2015. 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. Het jaar 2016 staat in het teken van de opleiding van een
tweetal aspirant-ringers van VRS de Haar en een tweetal aspirant-ringers van VRS Groenekan.
Daarnaast wordt op organisatorisch vlak gewerkt aan de werving en opleiding van medewerkers van
het VRS.
Het VRS streeft naar een groep vrijwilligers bestaande uit 6 ringers en 10 tot 15 medewerkers of
anders betrokkenen die een actieve bijdrage willen leveren aan het werk van het VRS.
Naast het organiseren en bemensen van het eigen ringstation wordt gewerkt aan een nauwe
samenwerking met VRS Groenekan zodat ringers, medewerkers, materialen en know-how
uitgewisseld kunnen worden. Ook werkt het VRS aan de oprichting van een ringgroep van
vogelringstations in de nabije omgeving.
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 wordt een website
opgezet en voorzien van inhoud.
Ten slotte wordt gewerkt aan de goede samenwerking met Natuurmonumenten, gemeente Utrecht,
SOVON, naburige vogelwerkgroepen en natuurgroepen.

Inrichten van de CES-locatie 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.






CES-Locatie Haarzuilens, dit terrein wordt beheerd door Natuurmonumenten. De CES locatie
kent 16 netsecties die op vaste posities staan.
Snippenveld, dit terrein wordt beheerd door Natuurmonumenten. Het Snippenveld wordt in
de herfst gebruiksklaar gemaakt en vormt een belangrijke vangplek in de herfst en winter.
Oeverzwaluwwand Haarzuilens, deze broedwand voor IJsvogels en Oeverzwaluwen is
opgericht door de gemeente Utrecht en wordt beheerd door Natuurmonumenten.
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 van het Vogeltrekstation en de Ringersvereniging door al het
ringwerk uit te voeren in de vorm van gestandaardiseerde projecten. In het jaar 2016 en 2017 wordt
gewerkt aan de volgende onderzoeken:




CES – Constant Effort Site
RingMUS projecten in een tweetal tuinen in de Leidsche Rijn
RAS (Retrapping Adults for Survival) Projecten, Het doel van een RAS project is om zoveel
mogelijk terugvangsten of waarnemingen van één vogelsoort binnen een vastomlijnd gebied
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te verzamelen, die het mogelijk maken om de overlevingskansen van een reeks van vogels te
volgen. VRS de Haar voert de volgende RAS projecten voor specifieke soorten uit.
o RAS Oeverzwaluw
o RAS Torenvalk
o RAS Ringmus
o RAS Groenling (vanaf 2017)
o RAS Weidevogels (vanaf 2017)
o RAS Huismus (vanaf 2017)
o RAS Kerkuil
o RAS Steenuil
o RAS Roodborsttapuit (vanaf 2017)
Project “2016, Jaar van de Kievit”
Soortproject Kauw
Soortproject Spreeuw
Project NESTKAART, inclusief pullen ringen
Trekvogelonderzoek in het najaar van 2016 en 2017
WREN project: watervogels

Voor het opzetten van bovengenoemde RAS projecten, waarvoor kleurringen nodig zijn, wordt een
subsidieaanvraag ingediend. Deze RAS projecten lenen zich er bij uitstek voor om de bewoners van
ons werkgebied actief te betrekken bij het vogelonderzoek. Bewoners kunnen kleurcode aflezen en
melden aan het VRS. Subsidie voor de aanschaf van kleurringen en additionele materialen is
noodzakelijk om deze projecten te kunnen financieren.
Voor uitgebreide informatie over de vogelonderzoeksprojecten wordt verwezen naar de website
www.vrsdehaar.nl. De beschrijving van de diverse projecten is nog in ontwikkeling.

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 zal het VRS leveren:




Afvaardigen van een aantal (aspirant)ringers bij jaarlijkse ringersdag en projectdagen.
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 2 soortbeschrijvingen, te weten grasmus en tuinfluiter.

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 zal zo veel mogelijk meewerken aan deze excursie 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. Ook zal het VRS op uitnodiging
lezingen verzorgen over het werk van het VRS of specifieke projecten.
Naast het overbrengen van kennis en informatie zijn deze activiteiten een goede kans om donateurs
te werven en mensen te interesseren voor het werk van het VRS.
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Publiceren van verslagen en informatieve artikelen op de website
Van de meeste activiteiten van het VRS wordt een informatieve blog geschreven. Deze blog is te
lezen via de website van het VRS. Daarnaast zullen verslagen geschreven worden van de activiteiten
en onderzoeksresultaten. Tenslotte wordt de website gebruikt 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.

Stichting VRS de Haar
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 bestuur wordt gevormd door de volgende personen:






Udo Hassefras (voorzitter)
Huib de Rooij (secretaris)
Maurice Willemsen (penningmeester)
Tijs van den Berg
Tim Kreetz

De stichting staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met KvKnummer 66766818.
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