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BESTUURSPAGINA V.V. DE KOLIBRI
ERELID: Piet vd Berg

LEDEN VAN VERDIENSTE

Henk Haasnoot

Ben Zwetsloot

Con van der Ven

Lidmaatschap

Volwassenen      33euro

AOW                   27 euro

Jeugd tot 17 j      17 euro

Gastlid/jeugd    21/16 euro

KvK nummer; V 40445820 

Verenigingscode NbvV; N16

Bankrek met IBAN nr 

NL34 RABO 034.69.04.811

Oplage maandblad 150 stuks
Voorzitter

B.J. Zwetsloot (Ben)

Boekhorstlaan 42

2215 BD Voorhout

0252-216636

benzwetsloot@live.nl

Secretaris / Redactie / Website

A.A. Ooms (Arno)

Spoorlaan 17

2215 KN Voorhout

06-44048090

secretaris@dekolibri.com

Penningmeester

O. Rinzema (Oege)

Componistenlaan 45

2215  SN Voorhout

0252-220646

rinze002@planet.nl

Algemeen Commissaris 

W. Anthonissen (Willem)

Andellaan 20

2211 JV Noordwijkerhout

0252-375668

geen E-mail

Ledenadministratie

H. Nederpel (Hennie)

Leidsevaart 192

2211  WE Noordwijkerhout

0252-340860

ledenadministratie@dekolibri.com

Ringencommissaris

C.G.A. vd Ven (Con)

Kievitshorn 10

2211 LJ Noordwijkerhout

0252-374150

ringencommissaris@dekolibri.com

Materiaalcommissaris / PR

Coördinator Vogelbestand

H.J. Haasnoot (Henk)

Guldemondvaart 23

2211 JA Noordwijkerhout

0252-377097

h.haasnoot@kpnplanet.nl

Prijzencommissie

T. Zwetsloot (Toos) / 

M. Elstgeest (Mies)

van Gendtlaan 37

2121 WW Bennebroek

023-5848543

mies.elstgeest@online.nl

Coördinator Vogelmarkt

P. vd Berg (Piet)

Helmstraat 16

2211 PG Noordwijkerhout

06 24877001

geen E-mail

Maandbladbezorgers; 

H. Haasnoot, A. Weijers, 

C. de Mooij, J. Floris, 

E. Hulsebosch en J. Luijten.  

In geval van overgenomen 

artikelen is de vereniging niet 

aansprakelijk. Alle ingezonden 

kopy blijft voor verantwoording 

van de auteurs.

Vogelmarktwerkgroep

Piet vd Berg                O / M

Gerrit Wesseling         O

Theo Hogervorst          O

Martien van Gent         O / M

Willem Anthonissen    O 

J. Floris                      M  

E Hulsebosch             M

S. Alsemgeest            O / M

www.dekolibri.com
 

 
 
 
 

 

Uitgifte maandblad maart 2016 medio  
27 februari 2016 

Let op !      Aan- en afmelden leden en andere ledenmutaties graag via 
ledenadministratie@dekolibri.com  Niet via andere bestuursleden. 

Uitzondering is een aanmeldformulier wat u inlevert op bijvoorbeeld de 
vogelmarkt. Wij zorgen dan dat dit bij genoemd adres terecht komt. 

 

mailto:ledenadministratie@dekolibri.com


V.V. De Kolibri 2016                             3                        Noordwijkerhout 

 

 

Een zwarte dag voor de vogelliefhebberij.  

Afgelopen donderdag kreeg ik het bericht, (een zwarte 
dag voor vogelvereniging Vogellust ) dat de vereniging per 
30-6-2016 ontbonden wordt. Dit zal in de jaarvergadering 
in maart bevestigd worden. De vereniging ontstaan op 16-
6-1954 dus 62 jaar oud, moet wegens te kort aan 
bestuursleden en te weinig animo van de leden haar 
deuren sluiten. Diep en diep triest. Ook nu weer blijkt 

waar verenigingen mee zitten, men wil wel helpen, maar een bestuursfunctie 
vervullen niet. Wat is dat toch jammer. Er worden cursussen gegeven in leren 
spreken in het openbaar, vergadertechniek en wat niet meer zij en in het 
bestuur bij een vereniging kan je het zo leren en nog gratis ook. 
Terug naar Vogellust. Enkele jaren geleden nog het District georganiseerd. Voor 
dit jaar was de Rayontentoonstelling weer aan de beurt. Dus geen vereniging 
die zijn verantwoording niet op zich nam. En nu dit. Ook de Bond is een grote 
verliezer. Dubbele leden vervallen, en ongetwijfeld zullen ook misschien een 
aantal oud leden opzeggen. Jammer. 
De eerste ledenavond was weer ingeruimd voor Alois Mingeroet en de sijsen in 
al hun verscheidenheid werden deze avond door hem behandeld. Ik wist wel 
dat er verschillende sijsen waren maar deze aantallen waren mij niet bekend. 
De volgende dag was ik in Apeldoorn op de tentoonstelling. Bij de sijsen kwam 
ik weer verschillende soorten tegen die we die avond behandeld hadden. 
Jammer voor het geluid dat dat niet helemaal overkwam zoals het hoort. 
Achteraf gezien, zullen we in het vervolg proberen om toch wat meer variatie 
van vogels te tonen. Dan krijgen wat meer mensen waar voor hun komst. 
Het aantal leden wat op deze avond af kwam was meer dan goed. 
Een 5-tal leden van ons waren met hun vogels aanwezig in Apeldoorn op Vogel 
2016. Vier van hen vielen in de prijzen, Mark van Duin 1 x brons, Piet 
Hagenaars 2 x goud, Nol de Keizer 1 x zilver en Oege Rinzema 2 x goud, 3 x 
zilver en 1 x brons. Heren allemaal gefeliciteerd met de behaalde prijzen. 
Het was weer een hele belevenis in Apeldoorn, maar liefst 16.000 vogels waren 
er te bewonderen. Voor iedere vogelliefhebber wat voor zijn gading. Wij zijn 
met de bus vanuit Nieuwveen naar Apeldoorn gereden, een prachtige iniatief. 
Voor € 10,- heen en terug en dan ook nog 2 consumpties, waar vindt je nog 
zoiets. Nieuwveen bedankt. 
Het tweede maandblad van het nieuwe jaar 2016, betekent dat we u nog een 
keer graag willen herinneren aan de contributie voor de vereniging. Als u geen 
automatische afschrijving heeft, neem dan zelf actie en betaal uw contributie 
aan de vereniging. Het nummer staat aan de binnenkant van het maandblad. 
Alvast bedankt. 
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Piet Onderdelinden, wie kent hem niet, komt ons op donderdag 11 februari 
weer verblijden met diverse nieuwe collectie vogels, ongetwijfeld 
parkietachtige Piet kennende.  
Ik hoop jullie daar allen te mogen begroeten.  
 

Graag tot volgende keer,    

B. Zwetsloot  vzr.  

Agenda 2016  V.V. De Kolibri          
11 februari  Piet Onderdelinden, diversen nieuwe collecties 
 
27 februari  Vogelmarkt 
  11:30 tot 15:30 uur 
                    Locatie ’t Victorhuis.  
                    Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout 
 
10 maart   Jaarvergadering leden     
17 maart   Bingoavond 
26 maart   Vogelmarkt 
14 april   Contactavond/sprekersavond 
30 april   Vogelmarkt 
12  mei   TT-vergadering 
14  mei                      Uitgaansdag Kolibri  
28 mei   Vogelmarkt 
03 juni   Medewerkersavond 
04 juni   Wandeling door de waterleidingduinen met Siem Vos 
09 juli   Fietstocht + barbecue (bij Piet Lommerse) 
30 juli                  Braderie Noordwijkerhout 
27 augustus  Vogelmarkt 
01 september  Openingsavond / Sprekersavond  
17 september  Braderie Voorhout 
24 september  Vogelmarkt 
13 oktober  Open Podium 
20 oktober  Bingoavond 
29 oktober  Vogelmarkt 
02 november  Inbrengen vogels (leden)  17.00 – 20.00 uur 
03 november  TT Keuring (organisatie) 
04 november  TT-opening    20.00 – 22.00 uur 
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05 november  Tentoonstelling    10.00 – 18.00 uur 
06 november  Tentoonstelling    10.00 – 17.00 uur 
06 november  Uitkooien     17.00 uur  
10 november  Sprekersavond 
26 november  Vogelmarkt 
08 december  Uitreiking prijzen TT 
17 december  Vogelmarkt 
 

 
======================================== 
Geen nieuws is goed nieuws 

======================================== 

 

J.W.M. Does  Noordwijk   23 februari 
L.J.F. Fielemon  Voorhout   27 februari 
C. Koch   Noordwijkerhout  21 februari 
K. vd Niet   Noordwijk   08 februari 
W. Veerman  Voorhout   10 februari 
L. vd Zon   Voorhout   03 februari 

 

 

 

SUDOKU 

nummer 1. 
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Voor al uw 

vogelbenodigdheden en  
diervoeders 

 
 

JET 
 

Assortiment vogelbenodigdheden: 
 Vele soorten nestmateriaal 

 Div. broedblokken 
 Kweekkooien 

 Voorfronten (div. maten) 
 Div. soorten bodembedekking 

 T.T. materialen 
 T.T. hoezen / tassen 

 Div. soorten T.T. kooien 

 2K verf wit / zwart 
 Koudijs producten 

 Tevens volièrebouw  
 

Diverse merken vogel-, eivoer: Beyers, Teurlings, v. Himbergen, Witte 
Molen, Versele Laga, Slaats, Jan Koenings, Metazoa, eigen mengsel 

Duivenvoer: Matador en Backs producten  
Orlux – Cede – Sluis – K.F.F.- Geldof producten 

 
Voer voor: Honden, Katten, Paarden, Knaagdieren, Vissen, Alpaca, 

Kangoeroe etc. 

 
Eerste zaterdag van de maand : Vogelmarkt Vollenhove 

Laatste zaterdag van de maand : Vogelmarkt Noordwijkerhout 
Vogelmarkt     : Zwolle 

Vogelmarkt     : Assen 
Diverse landelijke shows (na te vragen bij Jet) 

 
Jet van de Kamp 
06 – 303 381 92 (tussen 13.00 – 21.00 uur bereikbaar ) 

Woensdagavond bezorgavond 
Op afspraak is afhalen mogelijk 
 
www.jetvogelvoer.nl   Harderwijk 
 
ALLE DIEREN HEBBEN PRET MET VOER VAN JET 

ACTIE 
Wit nestmateriaal  
1 zak van € 4,25 voor 
€ 3,75. 
 

Cocos inlegnest voor 

kanarie van € 0,95 
voor €  0,75.   
 

Geldig t/m september 
2015 
 

Op is op !!!    

http://www.jetvogelvoer.nl/
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Huismus opnieuw op één bij Tuinvogeltelling 

Vogelbescherming Nederland 
19-jan-2016 - Bij de 13e Nationale Tuinvogeltelling, georganiseerd door 
Vogelbescherming Nederland in samenwerking met Sovon Vogelonderzoek 
Nederland, is de huismus opnieuw de meest getelde vogel. De koolmees en 
merel maken de top-3 compleet. Voor het eerst in de geschiedenis van de 
Tuinvogeltelling valt de spreeuw buiten de top-10. De spreeuw neemt al jaren 
in aantal af. 

Ook dit jaar is de huismus opnieuw de meest getelde vogel in de Nederlandse 
tuinen. De huismus leeft in groepen, waardoor deze vogel qua absolute 
aantallen op de eerste plek eindigt. In de top-10 staat de koolmees op de 
2e plaats, gevolgd door de merel. De merel is de vogel die in de meeste tuinen 
is gezien. 

Spreeuw buiten top-10 

Spreeuwen (Bron: Piet 
Munsterman) 

De spreeuw eindigt dit jaar 
voor het eerst sinds de start 
van de Tuinvogeltelling 
buiten de top-10. De 
afgelopen jaren zien we het 
aantal getelde spreeuwen 
tijdens de Tuinvogeltelling 

afnemen. Dat beeld komt overeen met andere onderzoek: de afgelopen 20 jaar 
is het aantal spreeuwen dat in ons land broedt met 40% afgenomen. In andere 
Europese landen zien we hetzelfde beeld. 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=6
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Opkomst halsbandparkiet 

Tegelijkertijd is de opkomst van de 
halsbandparkiet ook goed terug te 
zien in de Tuinvogeltelling: ook dit 
jaar werden er meer geteld. De 
halsbandparkiet is een knalgroene 
vogel, die zich door toedoen van de 
mens hier heeft gevestigd. Het zijn 
ontsnapte en losgelaten kooivogels. 
De halsbandparkiet profiteert in de 
winter van het bijvoeren door de 
mensen. In Amsterdam eindigde de 
halsbandparkiet zelfs op de 
5e plaats. 

Halsbandparkieten (Bron: J.M.Garg) 

Veel keepen 

Dit jaar werden er ook veel keepen geteld, ruim twee keer zoveel als afgelopen 
jaar. Keepen, vink-achtige vogels, zijn afkomstig uit het noorden en oosten van 
Europa. Ze overwinteren in landen waar veel beukennootjes te vinden zijn. In 
Nederland zou nu sprake zijn van een zogenaamd goed mastjaar, een jaar 
waarin bomen veel vrucht dragen. Dat trekt niet alleen keepen aan, maar is 
goed voor meer vogelsoorten. 

Nog meer bijzonderheden 

*De roodborst werd in 7 op de 10 tuinen gezien 
*De grote bonte specht werd in in 1 op de 14 tuinen gezien 
*Dit jaar werden er 7 barmsijzen geteld 
*Nieuwkomer Grote Canadese gans werd 27 keer geteld 
*De middelste bonte specht, ook nieuw op de lijst, werd 58 keer geteld 
*De ijsvogel werd 311 keer geteld. 

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland 
Foto's: Mark Zekhuis, Saxifraga (leadfoto: huismus); Piet 
Munsterman, Saxifraga; J.M.Garg 

 
 
 

http://www.vogelbescherming.nl/
http://www.saxifraga.nl/
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Wie kweekt wat? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u een persoonlijke advertentie? Voor 7,50 per jaar staat u ook hier. 

 

Ben Zwetsloot 

06-17101376 

 

Kweker van: 

Roodvleugelparkieten 

En Pruimekoppen 

Henk Haasnoot 

0252 377097 

 

Kweker van: 

Neophema mutaties 

 

 

Oege Rinzema 

0252 220646 

 

Kweker van: 

Zebravinken 

Arno Ooms 

06 44048090 

 

Kweker van: 

Poicephalus soorten 

 
 

K 

 

Rein schoonderwoerd 

0252-519992 

 

Kweker van: 

Brilvogels en buulbuuls 
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“De Pen”          
 
Kolibri attentie 
 
Wat een geweldig idee van ons bestuur om onze sponsors in 
december eens te verrassen met een kleine attentie in de vorm 
van een potje Hyacinten, voorzien van een kaartje met de beste 
wensen van de Kolibri. 
Leuk om nu eens iets te brengen i.p.v. te halen! 
Samen met Ben Zwetsloot, Henk Haasnoot, André Weijers en Sjaak Alsemgeest 
hebben we alles rondgebracht. 
De reacties waren enthousiast en de mensen vonden het heel attent van de 
Kolibri. 
 
Bestuur bedankt voor dit initiatief! 
 
Jos Elstgeest 
 
 
 

SUDOKU 

nummer 2 
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Spreuk van de maand: 

 

Wie achter de kudde aanloopt, sjouwt altijd door de stront 
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Mobiel: 06 54 28 56 95 
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======================================== 

Te koop 
De maten van de volière totale afmetingen 
1600mm hoog, 600 mm diep en 1050 mm breed. 
  
Volière  zelf afm  1250 mm hoog 600mm diep en 
1050 mm breed rest van de hoogte is bestemd 
voor opslag van voer en andere benodigdheden.   
  
Hij is verrijdbaar gemaakt van wit spaanplaat 
  
Om een keer te kijken kunt u bellen nummer 06-
17101376 
Prijs afspraken nader te bepalen onder tel 06 
82048205 
  
Met vriendelijke groet Frans Leferink  
 

======================================== 
Te koop. 
Kleine grasparkietjes, Diamant duifjes, Groenlingen 
  
Bellen Henk Haasnoot  
06-22634328 

======================================== 

Piet Onderdelinden 

11 februari 20:00 uur 

’t Victorhuis, Noordijkerhout 
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Vogelbeurzen in de regio 

Vogelvereniging De Kanarievogel Katwijk 
Iedere 3e zaterdag in de maanden september t/m mei van 12:00 tot 15:00 uur 
Toegang en inbreng gratis 
Gebouw Stichting Kleindierensport Katwijk 
Oude ’s Gravendijckseweg 2a, 2221DB Katwijk aan zee 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Vogelvereniging Zang en Kleur Boskoop 
Iedere 1e zaterdag vd maand september t/m mei van 09:00 tot 13:00 uur 
Het Plantariumgebouw, Italielaan 4, Hazerswoudedorp  
Inlichtingen: www.vogelmarkt.nl 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Vogelvereniging De Diamantvink te Oude Wetering  
Iedere 2e zaterdag vd maand van 12:00 tot 16:00 uur 
Clubgebouw de Diamantvink te Oude Wetering 
Inlichtingen: Hans van Egmond 071-3315023 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Vogelvereniging De Rijsenvogel te Rijsenhout 
Iedere 2e zondag vd maand september t/m mei van 9:00 tot 13:30 uur 
Clubgebouw SCW konnetlaantje, Rijssenhout 
Inlichtingen A. de Waal 0297-329176 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Vogelvereniging De Kolibri Noordwijkerhout 
Iedere laatste zaterdag vd maand augustus t/m mei van 11:30 tot 15:30 uur 
’t Victorhuis, Maandagsewetering te Noordwijkerhout 
Inlichtingen Piet vd Berg 06-24877001 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Vogelvereniging van Vogelvrienden voor Aalsmeer e.o. 
Iedere 4e zondag vd maand augustus t/m mei van 10:00 tot 13:30 uur 
Wellant college MBO, Linnaeuslaan 2, 1431 JV  Aalsmeer 
Inlichtingen 06-10666878 (secretaris) 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Kent u nog een beurs in de buurt die het vermelden waard is, geef dan dat 
door aan de redactie via secretaris@dekolibri.com 
 
 
 
 

Artikelen of andere zaken voor het maandblad 

inleveren voor 20 februari 2016. 

mailto:secretaris@dekolibri.com


V.V. De Kolibri 2016                             14                        Noordwijkerhout 

 

 

Muizen, muizen en nog eens muizen 
Muizenplagen, ze leken uitgestorven...tot vorig jaar. Een regelrechte verrassing, 
met gevolgen voor allerlei vogelsoorten. 

Vorig jaar rond deze tijd zagen bijzonder grote delen van Friesland eruit als een 
toendra. Het jaarrond groengekleurde gras had plaatsgemaakt voor donkere, 
gedempte kleuren, zover het oog reikte. Tijdens de 49e Midwintertelling 
leverde het bijzonder grote aantallen Blauwe Reigers en Grote Zilverreigers op, 
die de velden vaak groepsgewijs afspeurden op Veldmuizen. Ook werden veel 
meer Buizerds en Torenvalken geteld dan tijdens voorgaande edities. De 
invasie van broedende Velduilen staat menigeen nog vers op het netvlies en 
provinciale slaapplaatstellingen van Blauwe Kiekendieven leverden in Friesland 
recordaantallen op. 

Waarom? 
Het waarom van de muizenplaag leek raadselachtig. Muizenplagen in deze 
omvang waren al jarenlang niet meer vastgesteld. Met de industrialisatie van 
het graslandgebruik in het achterhoofd leek het onwaarschijnlijk dat ze zich 
nog eens zouden voordoen. Foutief gedacht... 

Onderzoek 
Met man en macht werd onderzoek uitgevoerd naar het veldmuizenfenomeen 
in Friesland, onder auspiciën van ecologisch onderzoeksbureau Altenburg en 
Wymenga (A & W). Hoe kwam het tot zo'n enorme muizenpiek, hoe 
ontwikkelde die zich en wat waren de gevolgen ervan? 

Resultaten 
Afgelopen maandag publiceerde A & W  een bijna 140 pagina's tellend rapport. 
Het wordt samengevat in dit bericht. De publicaties beschrijven hoe de stand 
van de Veldmuis in 2014 explodeerde en zich in een golfbeweging over 
Friesland bewoog tot diep in 2015. Zo werd in de nazomer van afgelopen jaar 
nog een slaapplaats van meer dan 100 Bruine Kiekendieven aangetroffen in het 
noordwesten van de provincie, waar toen nog steeds veel Veldmuizen zaten 
(meer daarover in Limosa dit jaar). Lees hoe de Veldmuizen profiteerden van 
de droge omstandigheden in de diepontwaterde raaigraslanden, de 
afwezigheid van koeien in de wei en het zachte weer. 

Broedvogels 
In het landelijke broedvogelrapport over 2014, waaraan momenteel de laatste 
hand wordt gelegd bij Sovon, komt de muizenplaag verschillende keren terug. 
Het was een goed jaar voor Grauwe Kiekendieven terwijl bij broedgevallen van 
Rode Wouw een voorzichtige link met de muizenstand gelegd werd. Kerkuilen 

http://www.altwym.nl/uploads/file/557_1453382322.pdf
http://www.altwym.nl/nl.php/news/terugkerende-muizenplagen-in-nederland/
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beleefden een uitzonderlijk goed jaar met 2475 eerste broedsels, 520 tweede 
broedsels en zelfs 26 derde broedsels. Over de explosie van Velduilen op het 
Friese vasteland wordt uitgebreid bericht in een artikel in Limosa door Romke 
Kleefstra en anderen. 

 

Acht broedgevallen Rode Wouw in 2015 
 
De Rode Wouw is een 
zeldzame broedvogel in ons 
land, ondanks de nabijheid 
van een grote Duitse 
broedpopulatie. Ronduit 
sensationeel zijn daarom 
de minimaal 8 broedparen 
in het afgelopen jaar. 
Dat is te lezen in het 
overzicht van de zeldzame 
broedvogels in de 
laatste Sovon-Nieuws. Het 
jaarlijks broeden in ons 
land van de soort werd 
binnen vogelend Nederland 
als een utopie beschouwd. 

Is de Rode Wouw een blijvertje of juichen we te vroeg? 
 
Aantallen in ons land 
Alle broedgevallen in 2015 vonden plaats in het oosten en zuidoosten van ons 
land, namelijk in Overijssel (2), Gelderland (4) en Limburg (2). Vanaf 2010 zijn 
jaarlijks nesten gevonden of broedpogingen vastgesteld. In 2010-2012 ging het 
telkens om 1 paar, in 2013 om 2 en 2014 om 3 broedparen. Naast de eerder 
genoemde provincies is broeden in de afgelopen jaren ook vastgesteld in 
Groningen en Noord-Brabant. 
 
Herhaling van zetten? 
Het eerste Nederlandse broedgeval werd vastgesteld in 1977 in Twente en 
Noord-Brabant. In de daaropvolgende jaren kwamen af en toe broedgevallen 
aan het licht. We dachten toen dat de Rode W ouw een vaste broedvogel zou 
worden. Hij deed het in die tijd goed in Duitsland en Oost-Nederland leek 
geschikt voor deze roofvogel. De soort houdt van halfopen landschap waarbij 

https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/Velduil_LIM882-2_Kleefstra.pdf
https://www.sovon.nl/nl/publicaties/sovon-nieuws-20154
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gebroed wordt in het bos en gefoerageerd daarbuiten. Het voedsel bestaat uit 
kleine en middelgrote zoogdieren, grote insecten en hij pakt ook prooien van 
andere roofvogels af. Daarnaast wordt ook aas gegeten. 
 
Afname Duitsland en toename in België 
Vanaf eind jaren tachtig stokten de broedgevallen bij ons. Dat werd (mede) 
ingegeven door de afnemende populatie in Duitsland. Vanaf 1990 is deze met 
ruim 30% afgenomen, vooral in het noordwesten van Duitsland. In het begin 
van de jaren negentig broedde de soort nog vlak bij onze grens maar sindsdien 
is het broedareaal opgeschoven naar het oosten. Gezien de internationale 
verantwoordelijkheid van Duitsland, dat met 12.000-15.000 broedparen de 
helft van de wereldpopulatie huisvest, is er zelfs 
een soortbeschermingsplan gemaakt. In België blijft het voorkomen beperkt tot 
het uiterste oosten van Wallonië. De aantallen bij onze zuiderburen, 150-180 
broedparen, nemen wat toe. 
 
Bedreigingen 
In Duitsland wordt veel onderzoek gedaan naar de soort. De belangrijkste 
bedreigingen vormen de intensivering van de landbouw, windenergie, 
boswerkzaamheden, exoten (wasbeer!), infrastructuur (inclusief 
windmolenparken), vervolging en vergiftiging. Dat laatste gebeurt via aas of 
dode dieren die al dan niet bewust zijn vergiftigd. Van de 55 in ons land 
gevonden dode Rode Wouwen bleken er 45 vergiftigd. Ook tijdens de trek, 
vooral in Frankrijk en Spanje, is vergiftiging een belangrijke doodsoorzaak. Lees 
ook de interessante presentatie over de soort. 
 
Broedgeval melden, maar geheimhouding 
Of we aan de vooravond staan van bestendige uitbreiding in ons land valt nog 
te bezien. De soort is kwetsbaar en daarom cruciaal om te volgen. Wanneer 
een broedende Rode Wouw wordt gevonden, is het belangrijk om de 
beheerder van het terrein hierover direct in te lichten. Daarnaast wordt 
geadviseerd om het broedgeval geheim te houden om verstoring te 
voorkomen. Verder is het van belangrijk om het broedgeval goed te 
documenteren en contact op te nemen met een roofvogelexpert. 
Broedgevallen uiteraard wel melden bij Sovon, anders verliezen we het 
overzicht. Geheimhouding van de exacte locatie is gegarandeerd. 

 

 

http://www.dda-web.de/index.php?cat=rotmilanproj&subcat=hintergrund
http://rotmilan.org/en_wordpress/wp-content/uploads/2014/05/Grueneberg_140512_Rotmilanprojekt_Auftakt_DDA-Kompatibilit%C3%A4tsmodus_klein.pdf
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VOGEL- EN DIERVOEDERS 
TEGEN SCHERPE PRIJZEN  

    

25 kg Kanariezaad € 27,50 
25 kg Tropenzaad € 23,75 
25 kg Parkietenzaad € 21,00 
25 kg Gr. Parkietenzaad € 23,00 
25 kg Volierezaad € 23,50 
25 kg Wildzangzaad € 32,00 
25 kg Postuurzaad € 30,00 
25 kg Agapornidezaad € 23,50 
25 kg Neophemazaad € 22,50 
25 kg Tortelduivenvoer € 18,50 
20 kg Onkruidzaad € 19,50 
20 kg Schelpenzand € 6,50 
25 kg Beukensnips € 8,50 
25 kg Witte snips € 9,75 
5 kg Cede kan. of Parkiet € 20,50 
5 kg Wittemolen eivoer € 14,50 

10 kg Wittemolen eivoer € 25,00 
2 kg Trosgierst Chinee € 8,00 
    

  

 
Ook Himbergen en Witte molen voerders 
En Europese cultuur vogelzaden van 
Jan Koenings 
Alle broed en nest materialen  

    

  Cor van Schaik  

  Eikenlaan 2  

  Harmelen  

  Tel.  0348 - 441920  

Standhouder op Vogelmarkt V.V. De Kolibri te Noordwijkerhout. 

 

 
 

Schrijf ook eens een stukje over uw vogels. 
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Hoe de bonte kraai van het toneel verdween 

Sovon Vogelonderzoek Nederland 
Bonte kraaien. Ze zijn tegenwoordig een zeldzame verschijning in het 
Nederlandse winterlandschap, maar dat is niet altijd zo geweest. Een dikke 
halve eeuw geleden overwinterden ze misschien nog met honderdduizenden in 
ons land. Nu gaat het nog maar om enkele tientallen vogels, zo blijkt uit de PTT-
tellingen van Sovon. Waarom verdween de bonte kraai? 

Aan het begin van de 20e eeuw moeten het werkelijk enorme aantallen bonte 
kraaien zijn geweest die hun noordelijke broedgebieden verlieten om zuidelijk 
temidden van hun zwarte soortgenoten te overwinteren. Ieder najaar trokken 
massa’s bonte kraaien vanuit de broedgebieden in Fenno-Scandinavië en 
Rusland naar West-Europa om daar te overwinteren. Tot aan de westkust van 
de Britse eilanden en tot diep in Frankrijk. Dit winterse uitzwermen naar 
westelijk Europa deden bonte kraaien al zeker sinds de middeleeuwen, zo 
kunnen we concluderen uit miniaturen in oude handschriften. 

Ooit meer dan honderdduizend 

Vanaf het begin van de twintigste eeuw 
veranderde er iets. De winteraantallen 
in Midden-Engeland en Zuid-Frankrijk 
liepen terug. Langzaam verschoof de 
winterverspreiding steeds verder naar 
het noordoosten. Omstreeks 1950 
overwinterden er naar schatting 
minimaal 100.000 bonte kraaien in 
Nederland. In 1980 waren dat er 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=2
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volgens een voorzichtige inschatting nog 26.000. De verhouding bonte kraai / 
zwarte kraai was in die tijd in de winter circa 1:10. Van de grijszwarte kraaien 
waren er ook steeds minder te zien tijdens de PTT-tellingen die sinds 1978 (pdf; 
0,8 MB) gedaan werden (figuur 1). Zwermen bonte kraaien, zoals die langs de 
Zeeuwse kust mosselen op het basalt kapot lieten vallen, verdwenen als 
sneeuw voor de zon. Na de eeuwwisseling waren alleen nog groepjes in de 
kleigebieden van Flevoland en Groningen te zien. 

Krimp door de mens? 

Dat we in Nederland steeds minder bonte kraaien zien heeft niet te maken met 
een sterke afname in de broedgebieden. Er zijn geen aanwijzingen dat de 
broedpopulatie krimpt. Wat is dan de oorzaak van deze terugtrekkende 
beweging? De bonte kraai is van een trekvogel steeds meer een standvogel 
geworden. Verschillende studies suggereren dat dit komt door de hogere 
wintertemperaturen in Scandinavië, maar ze spreken elkaar onderling tegen. 
Een interessante gedachte is dat bonte kraaien het aanbod van afval volgen. 
Bijna alle open vuilstorten in Nederland zijn in de laatste decennia gesloten, 
terwijl de afvalproductie in Scandinavië juist snel toenam. Bonte kraaien 
ontdekten deze voedselbron in het vaak iets warmere stedelijke gebied. 
Besloten ze daardoor massaal dichtbij huis te blijven ’s winters? 

Rotgans gaat voor zoet 

Vogelbescherming Nederland 
26-jan-2016 - Rotganzen vetten het liefst op door zoete kwelderplanten te 
eten. Zoute planten worden gemeden. Het eiwitgehalte van de planten laat de 
vogels ogenschijnlijk koud. Dat concludeert promovenda Wimke Fokkema op 
basis van metingen aan planten op de kwelders van Schiermonnikoog. Het 
onderzoek is deze maand gepubliceerd in het tijdschrift Oikos. 

‘Dit onderzoek kwam eigenlijk toevallig tot stand’, vertelt Fokkema. ‘Tijdens 
een veldcollege moesten we studenten leren hoe je de osmolariteit, het 
vezelgehalte en het zoutgehalte van planten kunt bepalen. Daarbij merkten we 
dat de planten die volgens eerder onderzoek veel werden gegeten door 
rotganzen, zoals zeeweegbree en ook gewoon kweldergras, wél een hoge 
osmolariteit hebben, maar géén hoog zoutgehalte.’ 

https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/Nieuwsbrief%20PTT%20december%202015_2.pdf
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=6
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Osmotische uitdroging 

Planten moeten zich in een zout milieu beschermen tegen ‘osmotische 
uitdroging’. Dat kunnen ze alleen maar doen door hun eigen osmotische 
waarde te verhogen, dus door opgeloste stoffen in hun cellen op te nemen. Dat 
kunnen zouten zijn, maar ook suikers. Fokkema: ‘Welke stoffen een plant 
opneemt hangt van de soort af. Zeeweegbree en zeegras zijn relatief zoet, 
terwijl bijvoorbeeld zeekraal uitgesproken zout is. Dat blijkt nu dus vergaande 
consequenties te hebben voor de begrazing door rotganzen.’ 

Liever zoet dan zout 

De voorkeur van de rotgans voor de ene of de andere plant is in het verleden al 
door anderen gemeten, vertelt Fokkema. ‘Door de telescoop kun je vaak al zien 
welke planten ze eten. Daarnaast is ook in de uitwerpselen gekeken naar de 
onverteerbare celwanden. Daaraan kun je ook goed herkennen wat het dieet 
was. Tenslotte zijn gebiedjes uitgerasterd, zodat de ganzen de vegetatie niet 
konden begrazen. Dan bleek er ineens heel veel zeeweegbree op te komen, 
wat elders dus blijkbaar werd kort gehouden door de grazende vogels. In ons 
eigen onderzoek hebben we bovendien geconstateerd dat we in 
plantengemeenschappen met zoete soorten veel keutels van rotganzen 
vonden, en in stukken met zoute planten juist weinig.’ 

Rotgans (Bron: BirdPhoto) 

Eiwitgehalte planten 
minder interessant 

Planten kunnen op 
verschillende manieren 
‘osmotische stress’ ervaren, 
niet alleen door veel zout in 
het milieu, maar ook door 
droogte. ‘Daarom zie je dat 
ook planten op 
bijvoorbeeld de Serengeti, 

in Afrika, zich wapenen door extra opgeloste stoffen in hun cellen op te 
nemen’, aldus Fokkema. ‘Maar niet alle dieren hebben vervolgens dezelfde 
voorkeuren voor planten die extra suikers opnemen in plaats van zouten. In 
droge gebieden in Afrika zie je juist dat dieren als gnoes een voorkeur hebben 
voor zoute gewassen, waarschijnlijk om hun eigen zoutgehalte op peil te 
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houden.’ Deze bevindingen hebben verschillende consequenties voor 
wetenschap, beheer en bescherming, stelt de onderzoekster. ‘Tot nu toe 
dachten biologen vooral in termen van eiwitgehalte, als het over interessante 
of minder interessante gewassen ging voor ganzen. Uit ons onderzoek blijkt dat 
dit feitelijk nauwelijks interessant is. Een plant kan nog zo’n hoog eiwitgehalte 
hebben, als hij daarnaast ook heel zout is eet de rotgans hem niet. Ook het 
vezelgehalte was van ondergeschikt belang voor de ganzen.’ 

Gevolgen voor bescherming en beheer 

Het onderzoek is volgens Fokkema een steun in de rug voor beheerders die de 
diversiteit in hun kwelders willen behouden. ‘Op lage kwelders vindt je veel 
zeekraal, één niveau daarboven meer weegbree en zeegras, terwijl je dat op de 
hoge kwelders juist minder vindt. Die successie van lage naar hoge kwelders 
moet je dus behouden als het om steun voor de rotganzen gaat.’ 

Bij de bescherming van rotganzen is het belangrijk om goed naar dit soort 
subtiele  voedselvoorkeuren te kijken, stelt Fokkema. ‘Het maakt de vogels 
duidelijk uit! Waarschijnlijk hebben ze een verhoogde behoefte aan suikers om 
hun extreme trektochten te kunnen ondernemen. Je kunt dus niet zomaar 
zeggen dat de vogels wel ergens anders kunnen grazen als een gebied niet 
langer beschikbaar is. Het ene gebied is het andere niet!’ 

Meer informatie: wimke.fokkema@gmail.com 

Tekst: Rob Buiter, Metawad 
Foto's: Piet Munsterman, Saxifraga (leadfoto: overvliegende 
rotganzen); BirdPhoto 

 

mailto:wimke.fokkema@gmail.com
http://www.metawad.nl/nieuws/
http://www.metawad.nl/nieuws/
http://www.saxifraga.nl/
http://www.birdphoto.nl/
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Vogelbestand 
Tropen Japanse meeuwen P.Brand 06-37194149 

Tropen Japanse meeuwen M.van Duin 06-12678579 

Tropen Japanse meeuwen A. Lommerse v.d. Hulst 0252-372337 

Tropen Japanse meeuwen G.P.M.Ruigrok 0252-517013 

Tropen Japanse nachtegaal L.Noort 06-51334231 

Tropen Koningsglansspreeuw L.Noort 06-51334231 

Tropen Loodbekje O.Rinzema 0252-220646 

Tropen Loodbekje P.v.d.Zwart 0252-376077 

Tropen Maskeramadine O.Rinzema 0252-220646 

Tropen Mexicaanse roodmus W.P.Anthonissen 0252-375668 

Tropen Mexicaanse roodmus J.P.C.M.Nederpel 06-51612036 

Tropen Mozambiquasijs O.Rinzema 0252-220646 

Tropen Rijstvogels S.Alsemgeest 071-3619025 

Tropen Rijstvogels A.H.v.d.Meer 0252-376624 

Tropen Rode Kardinaal J.P.C.M.Nederpel 06-51612036 

Tropen Rode Kardinaal L.Noort 06-51334231 

Tropen Rode Kardinaal J.G.M.v.d.Veek 06-12777197 

Tropen Roodkop pap.amadine W.P.Anthonissen 0252-375668 

Tropen Roodkop pap.amadine M.G.v.Gent 0252-212616 

Tropen Roodmus J.P.C.M.Nederpel 06-51612036 

Tropen Roodwang buul buul J.P.C.M.Nederpel 06-51612036 

Tropen 
Roodsnavel 
Spitsstaartamadine W.P.Anthonissen 0252-375668 

Tropen 
Roodsnavel 
Spitsstaartamadine O.Rinzema 0252-220646 

Tropen 
Roodsnavel 
Spitsstaartamadine J.Witteman 0252-518983 

Tropen Schamalijster R.Tjoelker 06-26931710 

Tropen Spitsstaart Bronzeman O.Rinzema 0252-220646 

Tropen Spitsstaart Bronzeman P.v.d.Zwart 0252-376077 

Tropen St.Helena fazantje O.Rinzema 0252-220646 

Tropen Timor Zebravink W.P.Anthonissen 0252-375668 

Tropen Timor Zebravink M.van Duin 06-12678579 

Tropen Timor Zebravink F.J.J.Leferink 06-82048205 

Tropen Timor Zebravink P.v.d.Zwart 0252-376077 
 

 Geef uw vogels op bij coördinator Vogelbestand 
Henk Haasnoot 
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