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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. 

 

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

LEDEN VAN VERDIENSTE

Henk Haasnoot

Ben Zwetsloot

Con van der Ven

Lidmaatschap

Volwassenen      33euro

AOW                   28 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

R. Westgeest              O

www.dekolibri.com

mailto:ledenadministratie@dekolibri.com
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BLOEMENCORSO, 

 

Afgelopen zaterdag was de bloemencorso weer in de 
streek. Als je de bezoekers een beetje dubbel telt zei 
voorzitter Leo van der Zon dan kom je wel aan de miljoen 
bezoekers voor dit prachtige evenement. Elk dorp of stad 
wil het mooiste laten zien wat zij te bieden heeft voor 
hun bezoekers. Prachtige opgestoken wagens met de vele 
mooie kleuren aan bloemen wat de streek te bieden 
heeft. Opgestoken door de vele vrijwilligers, en andere 

die dit evenement mogelijk maken.  Ik moest even denken aan onze onderlinge 
tentoonstelling. Ook zo’n show die door de vele vrijwilligers en inzenders 
mogelijk wordt. Wij moeten alleen niet dubbel tellen maar vele malen meer 
tellen om aan dat miljoen te komen maar dat maak het niet minder mooi. 
Tussen de regels door hoor ik al weer vele verhalen van leden die de 
kampioenen al weer op de stok hebben zitten. Ook de leden kunnen dan weer 
pronken met het mooiste wat zij in huis hebben. De materiaal commissaris is al 
bezig om 100 tot 150 kooien en stellingen bij te bestellen om het aantal 
inzendingen komend najaar te kunnen herbergen. Vooruit kijken betekend dat. 
En dat is een goede zaak. 
 
Afgelopen bestuursvergadering gaf de penningmeester aan dat hij nog € 340,- 
had ontvangen voor uitstaande advertenties. Dus komen we weer aan de 
bekende opbrengst als voorgaande jaren. Een heel mooi geluid. 
 
Op de afgelopen districtsvergadering werd er weer gestemd voor de 
bondsvoorstellen en bestuursleden. Dit gebeurde conform wat wij ook 
gestemd hadden. 
Ook werd er een heel pleidooi gehouden over normen een waarden. Behandel 
elkaar, leden, bestuursleden en keurmeesters zoals je zelf ook behandeld en 
benaderd wil worden. Iedereen doet zijn best. Van mening kun je verschillen, 
maar spreek het uit met elkaar zonder elkaar naar het leven te staan. De Bond 
gaat als het verkeerd gaat hier harder tegen optreden. 
Ook werd er stil gestaan bij het enten van de kanaries. Of de Bond er meer aan 
kan doen. De heer van Hout onze voorzitter van de NBvV die aanwezig was, zei 
dat de bond er alles aan gedaan heeft om de entstof te verkrijgen. De kosten 
zijn erg hoog en de fabrikant zegt te weinig afnemers te hebben om het 
product financieel haalbaar te maken voor hem en ziet zo af van de entstof. Via 
België is het nog wel verkrijgbaar. 
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De financiën van het district zijn zodanig dat zij voor iedere ingezonden vogel 
op het komende district zij 50 eurocent neertellen.  De inschrijving kost dan 
geen € 1.50,- maar 1 euro. Dus de 1500 vogels die Roelofarendsveen binnen wil 
halen komt op deze manier wel heel dichtbij.   
 
Sibrand Rinzema heeft afgelopen donderdag 14 april een mooie presentatie 
gegeven over de verschillende vogels die zich op houden in de verschillende 
streken in Nederland. Foto’s en een duidelijk verhaal hield de aanwezigen in 
hun greep. Een goede opmars voor een volgende keer. 
 
Aanstaande 14 mei komt de heer Huub Muzee, weerman bij Radio West ons 
vertellen hoe de weersverwachtingen tot stand komen. Waar halen zij de 
gegevens vandaan, hoe komen zij aan de temperatuurvoorspellingen. Een 
avond om naar uit te zien. 
 
Op 14 mei aanstaande gaat er weer een grote groep op pad, de uitgaansdag 
van de Kolibri. Dit keer gaan we naar Hoenderdael en eindigen bij Boerhave in 
Voorhout Nog niet opgegeven kijk bij Henk of het nog kan. 
 
Vanavond nog bij Rob Westgeest geweest, hij was opgewekt en was alweer 
met de rollator op stap de goede richting in.  
 
Graag tot volgende keer,    

B. Zwetsloot  vzr.  

 
 
 

 
======================================== 
 Rob Westgeest, Henk Haasnoot en Piet vd Berg beterschap gewenst. 

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

Spreuk van de maand: 

Als goede raad duur is waarom is het dan overal te krijgen 
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Agenda 2016  V.V. De Kolibri          
12 mei  Huub Mizee bekend van TV over het weer !!! 
   Dit wordt een interessante en gezellige avond. 
                   20:00 uur  locatie ’t Victorhuis.  
 
14 mei               Uitgaansdag Kolibri  
   08:15 uur verzamelen bij het Victorhuis. 
   08:30 uur vertrek 
   17:30 uur (circa) terug bij Victorhuis. 
   Daarna restaurant Boerhave te Voorhout voor wie dat wil. 
 
28 mei  Vogelmarkt 
                   11:30 tot 15:30 uur 
                   Locatie ’t Victorhuis.  
                   Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout 
 
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 
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 
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E.M. Pronk    Voorhout    01 mei 
P. van Schooten   Voorhout    01 mei 
S. Nasveld    Voorhout    03 mei 
A.T.M. Bierman   Lisse     04 mei 
R. Tjoelker    Hillegom     06 mei 
S. Alsemgeest   Noordwijk    07 mei 
Chr. vd Ven    Noordwijkerhout   08 mei 
C. vd Valk    Noordwijkerhout   09 mei 
J. Elsgeest    Bennebroek    10 mei 
G.P.M. Ruigrok   De Zilk     10 mei 
P. Brandt    Leiden     13 mei 
Dex Geerlings   Noordwijkerhout   13 mei 
J. Eikelenboom   Sassenheim    16 mei 
H.J. Haasnoot   Noordwijkerhout   19 mei 
R. Westgeest    Voorschoten    20 mei 
B.J. Zwetsloot   Voorhout    22 mei 
C.N.M. Jansen   Noordwijkerhout   23 mei 

 

 

 

       SUDOKU 

       nummer 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 3      9  

   8      

4  5      6 

  9 1 5   3  

 2   9 8   7 

        2 
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Daar is íe weer: de gekraagde roodstaart 

De reis vanuit Afrika, zo’n 5.000 kilometer in een 
maand tijd, hebben ze voltooid. Komt het door het 
mooie weer hier dat ze zo vroeg zijn? Of is het 
toeval? Mogelijk hebben ze bij een tussenstop in 
Zuid-Europa “aangevoeld” dat het weer hier goed is 
en hebben ze het tempo wat verhoogd. Het is in 
ieder geval één van de vragen die Bureau Altenburg 
en Wymenga met onderzoek naar de gekraagde 
roodstaart hoopt te beantwoorden. 

De meeste gekraagde roodstaarten vind je in 
Friesland, het gebied boven Drachten om precies te 
zijn. De oude houtwallen en elzensingels in de 

Noordelijk Friese Wouden is ideaal broedgebied voor deze vogels en dat is dan 
ook de reden dat de webcams van Beleef de Lente hier zijn geplaatst. 

Ook vorig jaar hingen de camera’s van Vogelbescherming op een Fries 
boerenerf in de hoop de gekraagde roodstaart gedurende het broedseizoen te 
kunnen volgen. Wat een pech: het paartje koos een andere kast. Met wat 
kunst- en vliegwerk waren de roodstaarten nog wel te bewonderen met de 
buitencamera’s, wat prachtige beelden opleverde. Dit jaar doen we opnieuw 
een poging een paartje gekraagde roodstaarten in de kast 
van www.beleefdelente.nl te kunnen zien. 

Of dat gaat lukken? De voortekenen zijn er wel naar, maar er zijn ook kapers op 
de kust. Pimpelmezen en koolmezen bekijken de kast vrijwel dagelijks met zeer 
veel interesse. Hopelijk laten de gekraagde roodstaarten zich snel voor de 
camera’s zien. Kijken dus, opwww.beleefdelente.nl. 

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland 
Foto: Monique Bogaerts, GFD-Licentie 

 

Vergeet niet je z.s.m. op te geven voor  
Dagje uit, Fietstocht en/of Barbecue  

bij Henk Haasnoot (zie elders in dit blad) 

http://www.beleefdelente.nl/
http://www.beleefdelente.nl/
http://www.vogelbescherming.nl/
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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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Wie kweekt wat? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u een persoonlijke advertentie? Voor 7,50 per jaar staat u ook hier. 
 
 
 
 
 
 
 

07 08 

 

 

Opgeven voor  
Dagje uit van 14 mei kan nog net  

bij Henk Haasnoot (zie elders in dit blad) 
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Beter riet redt de grote karekiet 

Nederland dreigt de grote karekiet – prachtige voorjaarszanger van het riet – 
kwijt te raken. Leden van Vogelbescherming steunden een actie om in een 
laatste bolwerk een flink aantal maatregelen te kunnen nemen. 

 
Rode Lijst 

Het oude en sterke waterriet, waar deze vogel zijn nesten in bouwt, verdwijnt 
namelijk op steeds meer plaatsen in Nederland, en dus verdwijnt ook de grote 
karekiet uit Nederland. Er waren in 2015 nog amper 150 broedparen over. De 
grote karekiet staat daarmee op de Rode Lijst en maakt onderdeel uit van 
het Actieplan Bedreigde Vogels. 

Loosdrechtse Plassen 
De Loosdrechtse Plassen 
is één van de laatste 
plekken in Nederland 
waar ze nog wel 
broeden, maar ook daar 
dreigt het riet langzaam 
te verdwijnen. Dankzij 
een financiële bijdrage 
van de leden van 
Vogelbescherming én van het Prins Bernhard Cultuur Fonds konden we dit 
voorjaar gerichte actie ondernemen om het riet te beschermen en te 
versterken. 

http://www.vogelbescherming.nl/grotekarekiet
http://www.vogelbescherming.nl/grotekarekiet
http://www.vogelbescherming.nl/vogels_beschermen/bedreigde_vogels
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Maatregelen genomen 
Om het riet in de Loosdrechtse Plassen beter te beschermen zijn deze winter 
daarom struiken uit het riet weggehaald, zodat het resterende riet beter kan 
groeien. Onlangs zijn rasters van in totaal 1 kilometer geplaatst om het 
waterriet te beschermen tegen vraat van ganzen. Zo kan het riet weer groeien 
en sterk worden. Dat is gunstig voor oeverbescherming, helder water en vele 
soorten insecten en vissen. En de grote karekiet krijgt weer een nestplek! Dit 
alles is gelukt in goede samenwerking met Natuurmonumenten, het 

Recreatieschap, het Waterschap en particulieren in Loosdrecht. 

Meer weten? 
Het radioprogramma Vroege Vogels maakte een mooie impressie van de 
werkzaamheden in de Loosdrechtse plassen en liet onderzoeker Jan van der 
Winden nog eens precies uitleggen hoe de we de grote karekiet proberen te 
behouden. 
 
Steun ons werk! 

Wil je Vogelbescherming Nederland steunen in ons werk om moerasvogels als 
de roerdomp, het porseleinhoen en de grote karekiet meer en beter leefgebied 
te geven, help ons dan met een financiële bijdrage. 

 
 
 
 
 
 

http://vroegevogels.vara.nl/Fragment.150.0.html?&tx_ttnews%5btt_news%5d=374996&cHash=24e233b4f2c7f8c604c2cc4dadde8406
http://www.vogelbescherming.nl/help_mee/gift/natuur/moerasvogels
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Toekomst voor de veldleeuwerik, lyrische zanger 
boven gras en akker? 

De veldleeuwerik is sterk verbonden met het 
agrarische cultuurlandschap. Zijn lyrische zang 
is een van de eerste lentebodes. 
Veldleeuweriken broeden zowel in akkers als in 
graslanden. Maar graslanden worden zo vaak 
gemaaid, dat de nesten keer op keer mislukken. 
Alleen al in Groningen en Drenthe komen 
jaarlijks naar schatting 30.000 jongen om als 

gevolg van maaien. Maaibeheer met grotere tussenpozen tussen 
maaibeurten kan echter veel veldleeuweriknesten en -jongen redden, zo is 
gebleken uitonderzoek van Werkgroep Grauwe Kiekendief. 
 
Veldleeuweriken lopen tegen dezelfde problemen aan als weidevogels: het 
ontbreken van een plek waar ze veilig kunnen broeden. De afgelopen vijftig jaar 
nam de Nederlandse populatie met meer dan 90% af. In de grootschalige 
akkerbouwgebieden van Groningen en Drenthe slaagt de veldleeuwerik er nog 
het beste in om een geschikte broedplek te vinden. De reden daarvan is dat er 
relatief veel graan wordt verbouwd. Maar door de vestiging van grote 
melkveehouderijbedrijven in deze akkerbouwgebieden bedraagt de 
hoeveelheid grasland er inmiddels 20%. Veldleeuweriken voelen zich tot deze 
intensieve graslanden aangetrokken om er te nestelen, niet wetende dat om de 
33 dagen de grasmaaier langskomt. Fotograaf Hans Hut bracht het riskante 
leven van de veldleeuwerik treffend in beeld. Zijn film geeft tegelijkertijd een 
inkijkje in het onderzoek dat in 2015 is uitgevoerd. 

  
 
Tijdens maaien 
omgekomen 
halfwas 
veldleeuwerikjong. 
29 juni 2015. © 
Werkgroep Grauwe 
Kiekendief. 
  
 
 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=21729
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=21729
http://werkgroepgrauwekiekendief.nl/pdf/2016_Effect_van_uitgesteld_maaibeheer_op_broedsucces_van_Veldleeuweriken_rapport_WGK.pdf
http://www.vogelbescherming.nl/veldleeuwerik
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=19566
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=19566
https://www.youtube.com/watch?v=xRjASZAtxrs&feature=youtu.be
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Sinds 2002 wordt in de Drentse en Groninger akkers onderzoek verricht naar de 
populatie veldleeuweriken. Dit broedbiologisch onderzoek is een eerste 
voorwaarde om erachter te komen binnen welke marges een legsel succesvol 
kan worden uitgebroed. Natuurbeheer kan dan worden afgestemd op de 
ecologie van een specifieke soort. Uit het onderzoek kwam naar voren dat 
veldleeuweriken gemiddeld 45 dagen nodig hebben om hun jongen vliegvlug te 
krijgen. In 2015 heeft Werkgroep Grauwe Kiekendief het onderzoek uitgebreid 
naar intensieve graslanden. Uit een proef waarbij met tussenpozen van 45 
dagen werd gemaaid, bleek dat maar liefst driekwart van de 
veldleeuwerikpaartjes die in deze graslanden hun eerste nest bouwden één of 
meer jongen wist groot te brengen. Van veldleeuwerikpaartjes die in grasland 
met een gebruikelijk maairegime hun eerste nest bouwden lukte dat slechts 
een kwart. 
  

 
Met behulp van een antenne werden gezenderde Veldleeuweriken opgespoord. 
20 mei 2015. © Geert de Vries 
  
Provincies en agrariërs doen hun best om de veldleeuwerik in het boerenland 
te behouden. Het beheer in agrarisch gebied richt zich vooral op het bieden van 
voldoende voedsel, door het aanleggen van akkerranden. Maar als die 
akkerranden omgeven worden door een zee van onveilig broedhabitat, hebben 
ze weinig zin. Om de veldleeuwerik weer toekomst te bieden moet er, behalve 
voldoende voedsel, vooral ook voldoende veilig broedhabitat beschikbaar zijn! 
Dit onderzoek laat zien dat een aangepast maaibeheer in graslanden daaraan 
kan bijdragen. 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=21849
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De veldleeuwerik was ooit de talrijkste soort op het boerenland. Alle belangrijke 

spelers in het landelijk gebied, waaronder agrariërs, overheid, verwerkende 

bedrijven, retail en consumenten, dragen de gezamenlijke verantwoordelijkheid 

om natuurinclusieve landbouw met toekomst voor veldleeuweriken 

werkelijkheid te laten worden. Dan zal het vrolijkstemmende zomergeluid van 

één van de meest romantische zangvogels die we nu nog rijk zijn weer overal te 

horen zijn 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mobiel: 06 54 28 56 95 
 

De Kolibri Fietstocht en B.B.Q.  op 9 juli. 
  
Fietstocht overdag is gratis (wel met eigen fiets)  
Het programma van volièrebezoek volgt later. 
 

De B.B.Q vanaf 18:00 uur kost 15 euro per persoon. 
Dat is voor het eten en de hele avond drinken. 
Natuurlijk weer bij familie Lommerse zoals al jaren 
gebruikelijk. 
  

Uiterlijk aanmelden voor 30 juni 
Meldt u aan bij Henk Haasnoot. 
S.v.p. betalen bij aanmelding. 
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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 mei 2016. 

mailto:secretaris@dekolibri.com
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Hoe koekjes, zeep en crème onze trekvogels 
kunnen helpen 

Trekvogels houden zich niet aan grenzen. Vogelbescherming werkt daarom 
nauw samen met natuurbeschermers langs de gehele trekroute van Europa 
naar Afrika. Daniëlle van Oijen van Vogelbescherming trok twee weken in 
Burkina Faso op met de collega natuurbeschermers van NATURAMA. 

 
Veel mensen smeren zich ermee in. Of eten het ongemerkt in een koekje. Shea-
boter. Ik zag het laatst op visite nog op het pak chocolade Verkade-koekjes, of 
kijk zelf eens op het etiket van uw huidcrème of zeep. Het zit er misschien wel 

in! Denk op zo’n moment van insmeren of 
smullen maar eens aan Burkina Faso. Want 
daar komt veel Shea-boter vandaan. Of denk 
aan Burkina als je een gekraagde roodstaart of 
gele kwikstaart ziet, die overwinteren daar. Ik 
zag de trekvogels nog gewoon rondvliegen in 
Burkina, net alsof ze niet op het punt van 
vertrek stonden. Om duizenden kilometers 
later op te duiken in een dorp, bos of weiland 
bij u in de buurt… 
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Vrouwengroepen leveren aan internationale markt 
In het Nationale park Kaboré Tambi in het wat nattere zuiden van Burkina Faso 
sprak ik met vrouwen die de veelgevraagde Shea-boter produceren. Ze maken 
de boter van noten van de Vitellaria paradoxa boom.  
 
Voor de vrouwengroepen in Kaboré Tambi is de ondersteuning van onze 
BirdLife partner NATURAMA essentieel. NATURAMA zorgt voor technische 
kennis en voor algehele ondersteuning van de groep. Daarom kunnen ze nu 
makkelijker kredieten krijgen bij de lokale bank bijvoorbeeld en hebben ze 
betere machines voor de productie van Shea-boter. Die dingen samen zorgen 
ervoor dat de vrouwen ook aan de internationale markt kunnen leveren. 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

Die noten komen van bomen waar geld mee te verdienen valt. Dus… je ziet er 
een groene zee. Helaas, dat is niet het geval. Ook bij het Kaboré Tambi park is 
het landschap sterk gedegradeerd door intensivering en uitbreiding van de 
landbouw. Alleen de oude Shea bomen zijn blijven staan. Behalve dan bij de 
boeren die met NATURAMA samenwerken aan natuurlijke verjonging van 
inheemse bomen. Daar zie je veel meer boomsoorten en jonge boompjes 
opkomen. Die bomen zijn van levensbelang voor vogels om in te foerageren en 
rusten. En voor de mensen leveren ze het broodnodige brandhout, veevoer, 
compost én ook producten om te verkopen zoals soumbala (van de Parkia 
boom). Soumbala is een lekker goedje voor door de rijst en ook nog voedzaam, 
een nationaal lekkernij. 
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Shea onderzoek 

Die soortenrijkdom aan inheemse bomen in Burkina is om nóg een reden 
waarschijnlijk essentieel. De insecten die erdoor worden aangetrokken, spelen 
vermoedelijk een grote rol bij de bestuiving van de Shea-boom. Een goede 
bestuiving geeft een grotere opbrengst en dat is belangrijk voor de inkomsten 
van de lokale vrouwengroepen.  
De Shea-boom zelf is overigens niet zo interessant voor trekvogels, die zitten 
juist in de andere boomsoorten, zo toonde onderzoekaan. Er is nog meer 
onderzoek nodig, maar een herstel van de landschappen met meerdere 
boomsoorten kan dus enorme kansen bieden. Voor vogels én voor mensen. 
 

 
Franck bij zijn boerderij in Torem waar hij jonge bomen laat groeien 
 
Aan deze horizon gloort lang niet alleen hoop… De regio krijgt meer en meer te 
maken met grootschalige land-opkopers: speculanten, maar ook industriële 
agro-business die alle bomen omhakken en voor de exportmarkt produceren. 
Wat dat betekent voor de lokale mensen, bomen en vogels die ik in het Kaboré 
Tambi zag, daar probeer ik even niet aan te denken 

http://migrantlandbirds.org/index.php/resources/blog/74-moreau-s-paradox-reversed-or-why-insectivorous-birds-reach-high-densities-in-savanna-trees
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Nieuwe ovens helpen de vogelsVogelbescherming werkt al meer dan tien jaar 
intensief samen met NATURAMA. Zo hebben we samen het ‘Living on the Edge’ 
project uitgevoerd. En zoeken we nu dat in 2015 afgelopen is, naar een nieuwe 
uitdaging.   
 
NATURAMA is bij uitstek een organisatie die vogels en mensen dichterbij elkaar 
brengt. Bij Lac Higa, in de wat drogere Sahel-zone, zag ik hoe dat in zijn werk 
gaat. Lac Higa en de bossavanne daaromheen heeft een Ramsar beschermings-
status en is essentieel voor de overwinterende trekvogels, zoals de gekraagde 
roodstaart en verschillende watervogels. Maar door begrazing, intensivering en 
uitbreiding van de landbouw, gaat het niet goed met de bossavanne. Steeds 
meer bomen verdwijnen en de soortenrijkdom gaat snel achteruit. Daar 
hebben zowel de mensen als de vogels last van. 
 
Een oude mevrouw, die in het project een verbeterde oven voor het roken van 
de vis heeft gekregen, vertelde hoe geweldig blij ze daar mee was. Ze deed het 
idee op tijdens een uitwisseling naar een ander projectgebied van NATURAMA 
helemaal aan de andere kant van het land. Het brandhoutgebruik is enorm 
gedaald, wat haar en de andere vrouwen in het dorp veel geld en tijd bespaart. 
Minder houtgebruik is natuurlijk ook goed om de bomen in de omgeving te 
sparen. Haar oude oven stond er nog, maar daar vertelde ze met een grote 
lach, wilde ze niet eens meer naar kijken.  

 
 
‘Mijn nieuwe oven voor het roken van vis, gebruikt veel minder hout’ 
 

http://www.vogelbescherming.nl/livingontheedge
http://www.ramsar.org/wetland/burkina-faso
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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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Vogelbestand 
Forpus Blauwvleugel C.G.A.v.d.Ven 0252-374150 

Forpus Oogring M.G.v.Gent 0252-212616 

Forpus Oogring C.G.A.v.d.Ven 0252-374150 

Kanarie Algemeen J.M.W.Does 071-3615884 

Kanarie Algemeen J.C.Elstgeest 023-5848543 

Kanarie Algemeen H.Hogervorst 06-53487490 

Kanarie Algemeen J.v.d.Luijt 0252-215633 

Kanarie Algemeen R.J.J.van der Poll 06-25438233 

Kanarie Algemeen C.A.van Winsen 06-51886696 

Kanarie Five fancy P.Brandt 06-37194149 

Kanarie Five fancy A.A.M.Weijers 0252-375057 

Kanarie Geel intensief W.P.Anthonissen 0252-375668 

Kanarie Geel intensief R.R.Houtman 0252-215737 

Kanarie Geel intensief N.de Keizer 0252-413076 

Kanarie Geel intensief C.de Mooij 0252-216823 

Kanarie Geel intensief S.Nasveld 0252-217308 

Kanarie Geel intensief E.M.v.Noord 071-3011118 

Kanarie Irish fancy E.M.v.Noord 071-3011118 

Kanarie Mozaiek  W.H.B.Bornhijm 0252-372132 

Kanarie Mozaiek  A.W.P.Floor 0252-216973 

Kanarie Mozaiek  C.de Mooij 0252-216823 

Kanarie Geel schimmel N.de Keizer 0252-413076 

Kanarie Geel schimmel S.Nasveld 0252-217308 

Kanarie Geelivoor schimmel R.R.Houtman 0252-215737 

Kanarie Geelivoor schimmel C.de Mooij 0252-216823 

Kanarie Gloster corona gekuifd P.Brandt 06-37194149 

Kanarie Gloster corona gekuifd J.C.Elstgeest 023-5848543 

Kanarie Gloster corona gekuifd L.J.F.Fielemon 0252-221363 

Kanarie Gloster corona gekuifd E.M.Pronk 06-28167792 

Kanarie Gloster corona gekuifd A.A.M.Weijers 0252-375057 

Kanarie Gloster consort gladkop J.C.Elstgeest 023-5848543 

Kanarie Gloster consort gladkop E.M.Pronk 06-28167792 

Kanarie Gloster consort gladkop A.A.M.Weijers 0252-375057 
 

 

 

 

 

 
 

Geef uw vogels op bij coördinator Vogelbestand 
Henk Haasnoot 
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Staatssecretaris van Dam: Europese natuurregels 
essentieel voor bescherming 

Goed nieuws van Martijn van Dam, Staatssecretaris van Natuur, Landbouw en 
Visserij. De staatssecretaris liet in een brief aan de Tweede Kamer weten dat 
de Europese regels voor natuurbescherming, de Vogel- en Habitatrichtlijnen, 
essentieel zijn voor het beschermen van de Europese natuur. In zijn brief 
maakt de staatssecretaris duidelijk dat er geen energie gestoken moet 
worden in het aanpassen van de richtlijnen, maar dat de uitvoering van de 
richtlijnen moet worden verbeterd. De Vogel- en habitatrichtlijnen regelen de 
bescherming van kwetsbare plant- en diersoorten plus hun leefomgeving. 

Ons dagje uit op 14 mei (30 euro pp) 
 

Programma van de dag:  
- Naar Dierenpark/landgoed Hoenderdael.  
- Het Motoren museum en Grootmoeders museum. 

 

Inbegrepen 2 x entreekosten, koffie met gebak, de lunch 
en ‘s middags nog een consumptie. 
 

   8:30 uur Vertrek bij Victorhuis. Zoals altijd rijden we 
met aantal auto’s en rijden zoveel mogelijk met 
elkaar mee. Dit stemmen we terplekke af. 
 

Circa 17:30 uur Terug bij Victorhuis. Daarna Restaurant 
Boerhaave in Voorhout (voor wie dat wil) In dat geval 50 
euro p/p. Drank zelf achteraf afrekenen. 
 
Uiterlijk aanmelden voor 30 april 
Meldt u aan bij Henk Haasnoot. 
S.v.p. betalen bij aanmelding. 
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Het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten en Vogelbescherming zijn blij 
met de stellingname van de staatssecretaris. Dankzij de Europese natuurregels 
komen planten en dieren die menigeen al had afgeschreven langzaam terug. 
Denk aan de otter die na bijna 40 jaar terug is in de Nieuwkoopse Plassen, 
de kraanvogel die niet alleen broedt in het Fochteloërveen, maar ook in het 
Korenburgerveen en het Engbertsdijksveen. De zeearend komt inmiddels 
alweer tien jaar in de Oostvaardersplassen voor en broedt nu ook in het Zwarte 
Meer, Lauwersmeer en de Biesbosch. De bever heeft inmiddels zijn weg 
gevonden door heel het land en vorig jaar werd voor het eerst heel even de 
wolf gezien in Nederland. 

 
Maar er moet nog veel gebeuren. Het doel van de Europese Unie om uiterlijk in 
2020 het verlies aan natuur te stoppen is nog heel ver weg. In het algemeen 
verslechtert de natuur zelfs nog steeds in Europa. Een goede uitvoering van de 

http://www.vogelbescherming.nl/kraanvogel
http://www.vogelbescherming.nl/zeearend
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Vogel- en Habitatrichtlijnen in heel Europa is cruciaal om te zorgen dat onze 
natuur dichtbij zich weet te herstellen en kan worden behouden. Op Europese 
schaal heeft meer dan driekwart van de dier- en plantensoorten die onder de 
Habitatrichtlijn vallen een ongunstige staat van instandhouding. Voor 
Nederland geldt hetzelfde, terwijl Nederland als het gaat om leefgebieden zelfs 
het slechtste scoort van alle Europese landen.  De natuurorganisaties 
verwelkomen dan ook de ambitie van de staatssecretaris om zich in te zetten 
voor een betere uitvoering.   

In het spoor van powerbirder Arjan Dwarshuis 
7000. Dat is het aantal vogelsoorten dat vogelaar Arjan Dwarshuis (onder meer 
bekend van de tv-programma’s ‘In de ban van de Condor’ en ‘Binnenste-
Buiten’) in 2016 hoopt te zien tijdens zijn wereldrecordpoging vogels kijken. 
Een filmteam reist hem achterna om het grote avontuur vast te leggen. “Dit 
krankzinnige plan verdiende een eigen documentaire!” 
  
Een ding is zeker, 7000 vogels zijn er enorm veel! Wellicht is Arjans ‘droom’ om 
zoveel vogels te zien wel te ambitieus. Het record van waargenomen 
vogelsoorten in een jaar staat nu op 6042, en dat is al ruim de helft van alle 
vogelsoorten wereldwijd. Maar Arjans streven is bloedserieus. De filmmakers: 
“Dit krankzinnige plan verdiende een eigen documentaire. Al die bijzondere 
vogels en al die bijzondere landen die Arjan Dwarshuis onderweg bezoekt, 
samen met zo’n ultieme vogelrecordpoging, dat levert natuurlijk mooi beeld en 
een mooi verhaal op.”  
Met die gedachte gingen filmmaker en vogelaar Michiel van den Bergh en 
cameraman John Treffer aan de slag met plannen voor een film. Met succes. 
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Inmiddels volgen ze Dwarshuis tijdens verschillende stadia van zijn reis over de 
wereld zodat kijkers zijn talloze uitdagingen en belevenissen onderweg kunnen 
meebeleven. 
Full power vogels kijken 
Afgelopen maand ging het filmteam Arjan Dwarshuis achterna op het 
Indonesische eiland Sulawesi. Regisseur Van den Bergh: “We stapten achteraf 
bezien nogal naïef het vliegtuig in. Ons verheugend op een mooie reis, 
natuurschoon, bijzondere cultuur en natuurlijk honderden vogels. Maar vanaf 
ongeveer de eerste minuut dat we Arjan ontmoetten op Sulawesi werd ons 
duidelijk dat het er heel anders aan toe zou gaan. ‘Powerbirden!’, zoals Arjan 
het zelf noemde. Onder begeleiding van lokale gidsen, struinden we in een 
moordend tempo het reusachtige eiland af op zoek naar vogels. We 
doorkruisten kolkende rivieren, beklommen bergen en wurmden ons een weg 
door de dichte jungle.”  
 
Dag en nacht gingen ze door met vogels zoeken én filmen. Want uilen en 
andere nachtvogels mochten natuurlijk niet ontbreken op zijn lijst. “Het was 
werkelijk een slopende ervaring, van ’s ochtends vijf uur, tot vaak midden in de 
nacht gingen we door. We waren na afloop helemaal kapot, maar het leverde 
unieke beelden en prachtige verhalen op.” 
Al meer dan 2000 vogelsoorten gezien 
Van den Bergh en Treffer blijven Arjan Dwarshuis het komende jaar met 
tussenpozen volgen op zijn Biggest Year. Ze werken nu aan een eerste 
filmtrailer, die ze binnenkort op deze plek zullen delen. Hun volgende stop 
wordt de Afrikaanse jungle in Ghana ergens in juni. “Hopelijk blijft Arjan op 

wereldrecordkoers. 
Dat zal het hele 
jaar spannend 
blijven, want het 
huidige record dat 
de Amerikaan 
Noah Stryker in 
2015 heeft 
gevestigd, is heel 
scherp. En hopelijk 
haalt Arjan in de 
loop van dit jaar 
ook veel geld op 

voor het BirdLife Preventing Extinctions programma, waarvoor hij deze 
wereldrecordpoging is gestart, dat is natuurlijk minstens zo belangrijk.” 
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