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We gaan steeds projectmatiger ringen... 
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Definitie RAS project 

• Recapturing Adults for Survival 

• Vastomlijnd studiegebied 

• vast aantal kasten 

• uitbreiden mag, inkrimpen niet 

• Jaarlijks ongeveer gelijke inspanning 

• Nestjongen ringen 

• Adulten ringen 

• Adulten terugvangen / aflezen!  



Hoeveel RAS projecten? 
R004 Limburg 1996 
R006 Doesburg e.o. 1999 
R017 Neede 2005 
R018 Berkelland 1999 
R025 Montferland/ Liemers 2005 
R029 Achterhoek 1995 
R032 Zeeland 2008 
R034 Overijssel 2007 
R037 Utrecht / west Betuwe 2008 
R039 Raalte 2008 
R059 Brummen e.o. 1998 
R071 Staphorst 2008 
R076 Overijssel 1989 
R078 Lochem 2005 
R102 Barneveld 2010 
R103 Brummen, Rheden 2010 
R104 Betuwe 2006 
R105 Bronckhorst 2010 
R129 Zevenaar, Duiven, Westervoort, Rijnwaarden, Montferland 2011 
R131 Bronkhorst, Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek 2011 
R208 Apeldoorn, Voorst 1984 
R213 Zeeuws Vlaanderen 2016 



Niet alles RAS wat er blinkt 

• Pullen project ook waardevol 

• Waarschijnlijk nog meer ‘verstopte RAS-projecten: 

• Voldoet je WRN project aan RAS? 

• Nu soort-project? Upgrade naar RAS 

• Pullen project goede basis voor RAS 

• Welke parels heeft u nog?? 



Optimale verdeling ringinspanning 
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Optimale verdeling ringinspanning 
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Optimale verdeling ringinspanning 



Ideaalplaatje 

• RAS project 

• ring jaarlijks alle pullen 

• invoeren in Sovon Nestkaart 

• exporteren uit nestkaart naar GRIEL 

• adulten ringen als mogelijk 

• adulten terugvangen / aflezen! 

• tijdens broedseizoen in kast 

• tegen einde van de winter in kast 

• Goede aansluiting en afspraken met ‘buur-ringers’ 





Graven in GRIEL 

• Bekijk je eigen gegevens 

• Controleer je gegevens 

• Bekijk je berichten 

• Ook kijken in GRIEL als je invoert in Sovon Nestkaart! 

• Download gegevens 

• Maak een overzicht 

• Aantal geringde steenuilen per jaar per gebied 

• Aantal terugmeldingen 

• Etc… 









Opleiding en certificering 

• Jullie worden beter, wij worden strenger! 

• Nieuwe ringer echt nodig? 

• Wat wil je gaan doen en waar? 

• Bij aanmelding eerst check met regio coordinator 

• Is er behoefte in de regio? Is de aspirant bekend? 

• 1 mentor, 2 begeleiders 

• Niet iedereen kan (direct) mentor zijn… 

• Theorieexamen 

• Pas na slagen voor theorie praktijk doen 



Opleiding en certificering 

• Meer groepscertificeringen 

• STONE certificering in april 

• Roofvogeldag in februari 

• Kerkuildagen in december 

• Veldbijeenkomsten blijven mogelijk, maar 

• Alleen bij instructeur 

• Bij voorkeur 2 of meer deelnemers 

• Certificeringscyclus 

• Eerst na 1 jaar, dan 3, dan elke 5 jaar 

• Meer soortgroepen? Meer certificeren! 
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Bedankt voor jullie goeie werk! 


