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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

www.dekolibri.com

mailto:ledenadministratie@dekolibri.com
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Lente kriebels !!!! 
 
Na een paar weken van kou en sneeuw, is nu de lente mogelijk in 
aantocht. 
In de Hobaho hallen in Lisse was het dit weekend echt lente. De 
huisbroeiers toonden hun huisvlijt aan het publiek. Prachtige narcissen, 
hyacinten en allerlei kleuren tulpen lieten zich van hun beste kant zien. 
Ook prachtige creaties van verschillende scholen sierden de gangen. Een 

heerlijk lentegevoel kwam ons tegemoet. Ook waren er verschillende vogelvrienden te 
vinden. De een had de eerste jonge al in het nest,  de ander moet nog even wachten voor het 
zover is.  Maar duidelijk is het wel, de lente komt er weer aan. De eerste tekenen zijn er.  
 
De kranten staan er vol van, de economie van ons land groeit als nooit te voren. De huizen- 
verkoop groeit met procenten, werkeloosheid daalt met duizenden en de overheidsfinanciën 
groeien met miljarden. Allemaal positieve geluiden. Of dat voor iedereen geldt weet ik niet. 
Hoe denkt onze penningmeester erover als hij dit allemaal leest. Hij heeft ongetwijfeld de 
cijfers over het afgelopen jaar op een rijtje gezet. Houden wij ook honderden euro’s over of 
boeten wij iets in op onze reserves. Zijn wij daar als leden nieuwsgierig naar! Natuurlijk 
daarom komen wij ook allemaal naar onze algemene jaarvergadering om dat alles aan te 
horen. Niet alleen financieel maar ook naar de verslagen van de andere bestuurs- en 
commissieleden. Vooral ons ledenbestand is vorig jaar flink in aantal gestegen, niet alleen dat 
Noordwijk erbij gekomen is, maar ook andere leden melden zich. Op dit moment zitten we al 
aan de 115 leden, ongekend in deze tijd. Het is wel een teken dat we goed aan de weg 
timmeren en een interessante activiteitenkalender hebben. 
 
Bent u nog tevreden over het bestuur ? De voorzitter is aftredend en herkiesbaar Geeft u zich 
minimaal 24 uur voor de vergadering op bij de secretaris als u de nieuwe voorzitter wilt 
worden.  De keus is aan u.  
De leden hebben altijd het laatste woord. 
 
Piet Rozendaal is een graag geziene gast, meer dan 30  leden waren weer aanwezig bij zijn film 
over Costa Rico  afgelopen ledenavond. Hij gaat alleen op pad met een plaatselijke gids en 
maakt zo zijn films. Ik heb er van genoten hopelijk u ook. In maart gaat hij naar Chili om weer 
een nieuwe film te maken. Ongetwijfeld komen wij hem weer een keer tegen.  
  
Natuurlijk eindig ik als altijd graag dit voorwoord, om iedereen uit te nodigen voor deze zeer 
belangrijke jaarvergadering. Dat doe ik dan ook dit jaar weer. 
De vergadering van het jaar is op donderdag 9 maart a.s. 20.00 uur. 
 
Graag tot volgende keer,    

B. Zwetsloot  vzr.  
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Agenda 2017  V.V. De Kolibri          

09 maart   Jaarvergadering leden     

 Opening 

 Mededelingen 

 Vorig verslag (zie maandblad april 2016. Ook via website) 

 Ingekomen stukken 

 Verslag Secretaris 

 Verslag Ringencommissaris 

 Verslag Materiaalcommissaris 

 Verslag Vogelmarkt 

 Verslag Vogelbestand 

 Huldiging jubilaris  

 Pauze 

 Verslag Penningmeester 

 Kascontrole over 2016:   
 Ed Pronk, Jos Elsgeest, reserve Leo Noort) 

 Verkiezing kascontrole; Graag willen wij nieuwe reserve. 

 Vaststellen contributie voor 2018 

 Bestuursverkiezing  
o 2017 Ben Zwetsloot, Voorzitter aftredend / herkiesbaar 
o 2018 Arno Ooms, Secretaris 
o 2019 Oege Rinzema, Penningmeester 
o Kandidaten kunnen het formulier downloaden vanaf de website 

     bij HR2013, of dit aanvragen bij de voorzitter. 

 Rondvraag 

 Sluiting 
 
16 maart  Bingoavond 
   3 ronden Bingo, grote loterij, 3 ronden bingo. Iedereen gaat met 
   een prijs de deur uit. Neem familie, vrienden en kennissen mee. 
   20:00 uur Locatie ’t Victorhuis.  
   Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout 
 
25 maart  Vogelmarkt 
                   11:30 tot 15:30 uur 
                   Locatie ’t Victorhuis.  
                   Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout 
 
 
 

 
 

Let op! Wandeling door Panbos met Gids Dhr. Van Os op 10 juni valt samen met de 

Kippenloop. Daarom verplaatst naar zaterdag 17 juni. 



V.V. De Kolibri 2017                             5                        Noordwijkerhout 

13 april   Sprekersavond Dhr J. Steinz, erfelijkheidsleer 
29 april   Vogelmarkt 
11 mei   Receptie 60 jaar De Kolibri / TT-vergadering 
13 mei                        Kolibri-uitgaansdag  
27 mei   Vogelmarkt 
17 juni   Wandeling Panbos met gids dhr. van Os.  
16 juni   Medewerkersavond (alleen medewerkers op uitnodiging) 
08 juli   Kolibri-barbecue 
Xx juli         Braderie Noordwijkerhout 
19 augustus  Kolibri-fietstocht  
26 augustus  Vogelmarkt 
14 september  Sprekersavond Cèlina Polane, Natuurfotografie 
16 september  Braderie Voorhout 
30 september  Vogelmarkt 
12 oktober  TT- vergadering 
19 oktober  Bingoavond 
28 oktober  Vogelmarkt 
01 november  Inbrengen vogels (leden)  17.00 – 20.00 uur 
02 november  TT- keuring (organisatie) 
03 november  TT- opening    20.00 – 22.00 uur 
04 november  Tentoonstelling    10.00 – 18.00 uur 
05 november  Tentoonstelling    10.00 – 17.00 uur 
05 november  Uitkooien     17.00 uur  
09 november  Sprekersavond Sjoerd Zwart, voeding 
25 november  Vogelmarkt 
14 december  Uitreiking prijzen TT 
30 december  Vogelmarkt 
 

 
=============================================== 
Con vd Ven en Martien van Gent 
=============================================== 

 
 
 
 
 
 
 
 

Artikelen of andere zaken voor het maandblad inleveren 

voor 20 maart 2017. 

Spreuk van de maand: 
Ik stem de zon, die komt tenminste echt voor me op 
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M.J. Geerlings   Noordwijkerhout    04 maart 
F.C.J. Hoogervorst  Sassenheim     14 maart 
J.C.M. Gietelink  Noordwijk     15 maart 
L.T. Steenvoorden  Noordwijk     15 maart 
G.M.J.M. Wilson  Noordwijkerhout    18 maart 
R. Hoogervorst   Voorhout      21 maart 
A.J. vd Slot   Noordwijkerhout    23 maart 
J.J. Duivenvoorden  Noordwijkerhout    26 maart 
J. van der Luyt   Voorhout      26 maart 
M.E.R. Opstal   Noordwijkerhout    28 maart 

 

       

 

 

   SUDOKU 
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   4   3 1  

Jaarvergadering 9 maart in ‘t Victorhuis 
Een belangrijke vergadering, dus we rekenen op 

uw komst !! 

I.v.m. onze receptie 60 jaar De Kolibri zijn we op zoek naar 
oude foto’s (eventueel met een verhaal, wie staan erop etc) 
Graag mail naar secretaris@dekolibri.com 
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Mobiel: 06 54 28 56 95 
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Vroege voorjaarvogels laten verschillende 
trends zien 

De Natuurkalender, Wageningen University 
11-FEB-2017 - De drie Natuurkalendervogels die zich als eerste in het jaar laten horen, 
blijken verschillende trends te laten zien in de tijd. De roffel van de grote bonte specht liet 
zich de afgelopen vijf jaar bijna drie weken eerder horen dan in het begin van deze eeuw. 
De zanglijster liet zich juist 9 dagen later horen. De vink laat totaal geen verandering zien in 
de afgelopen 16 jaar. 

De Natuurkalender begon in 2001 met het verzamelen van fenologische waarnemingen. 

Duizenden vrijwilligers en scholieren van GLOBE hebben sindsdien meegedaan en met elk 

jaar krijgen we beter zicht op de veranderingen die zich in de natuur voordoen. Bij de 

planten en vlinders zien we heel duidelijk dat de fenologie bepaald wordt door 

temperatuur.  Bij de vogels zijn de weersinvloeden veel minder duidelijk. De eerste drie 

vogels van De Natuurkalender die zich laten horen zijn de grote bonte specht met zijn 

roffel, de zanglijster met zijn zang en de vink met de zeer karakteristieke vinkenslag. 

Vinkenslag zeer constant 

In de onderstaande figuur staat voor elk van deze drie vogels de mediaan van de 

binnengekomen waarnemingen per jaar weergegeven. De mediaan is de dag waarop de 

middelste waarneming is doorgegeven. We gebruiken de mediaan omdat hij minder 

afhankelijk is van extreem vroege of extreem late waarnemingen. De vinkenslag werd de 

afgelopen 16 jaar gemiddeld op 21 februari gehoord. Het is de meest constante vogel van 

de drie. Dit is goed te zien aan de rode lijn in de onderstaande figuur. Tussen het vroegste 

jaar (15 februari 2001) en het laatste jaar (28 februari 2013) zaten maar 13 dagen. 

 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=11
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=15
http://www.natuurkalender.nl/
http://www.globenederland.nl/
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Grote bonte 

specht 

(Bron: Jan 

Nijendijk) 

 

 

 

 

 

 

Roffelen grote bonte specht steeds vroeger 

Daar waar de vink geen verandering in de tijd laat zien, werd het roffelen van de grote 

bonte specht in de afgelopen 16 jaar steeds vroeger gehoord. De gemiddelde mediaan lag 

op 3 februari, maar tussen de laatste waarneming (17 februari 2002) en de vroegste (19 

januari 2014) zaten 29 dagen. De afgelopen vijf jaar werd het geroffel 18 dagen eerder 

gehoord dan gedurende de eerste vijf jaar van De Natuurkalender. Er lijkt niet direct een 

verband te zijn met de temperatuur. 

 

 

Het moment waarop de 

vinkenslag, het roffelen van de 

grote bonte specht en de 

zanglijster voor het eerst 

gehoord werden in de jaren 

2001 tot en met 2016 (Bron: De 

Natuurkalender) 
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Zanglijster later 

Zanglijster (Bron: Piet Munsterman)Het 

heerlijke geluid van de zanglijster lijkt 

juist steeds later gehoord te worden. We 

hebben de zanglijster pas vanaf 2004 

opgenomen in het 

Natuurkalenderprogramma. De eerste 

vijf jaar werd hij gemiddeld op 10 

februari gehoord, terwijl hij de afgelopen 

vijf jaar pas op 19 februari werd gehoord, 

9 dagen later. 

We hebben tot nu toe nog geen idee 

waaardoor de verschillen in de trends 

tussen deze drie vogels veroorzaakt 

worden. Daarvoor zijn uitgebreidere analyses nodig. Aan de waarnemingen is te zien dat 

de zanglijster en vink al op diverse plaatsen gehoord worden. Wijzelf hebben deze nog niet 

gehoord. De zekerheid die we hebben is dat het niet lang meer zal duren voordat ze te 

horen zijn. Geeft u ook uw eerste waarneming door?  

Voor een volledig overzicht van de ontwikkelingen in de natuur in februari die u aan De 

Natuurkalender door kunt geven kunt u hier terecht. U kunt ook gelijk uw waarneming 

doorgeven: anoniem of met uw eigen Nature Today account. Bij voorbaat dank. Heeft u nog 

geen Nature Today account? Dan kunt u zich hier registreren. U kunt dan ook aangeven of 

en hoe vaak per week u de emailnieuwsbrief met natuurberichten wilt ontvangen. 

Tekst: Arnold van Vliet en Wichertje Bron, De Natuurkalender, Wageningen University 

Foto’s: Jan Nijendijk, Saxifraga (leadfoto: vink); Piet Munsterman, Saxifraga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 maart Bingoavond 
3 ronden Bingo, grote loterij, 3 ronden bingo.  

Iedereen gaat met een prijs de deur uit.  
Neem familie, vrienden en kennissen mee. 

20:00 uur Locatie ’t Victorhuis. 
Sporkenhout, maandagsewetering te 

Noordwijkerhout 
 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/observations/natuurkalender/view-sightings/?soort=3095
https://www.naturetoday.com/intl/nl/observations/natuurkalender/view-sightings/?soort=3101
https://www.naturetoday.com/intl/nl/observations/natuurkalender/nature-this-month/february
https://www.naturetoday.com/intl/nl/observations/report-anonymously
https://www.naturetoday.com/intl/nl/my-nature-today/my-observations/report-sightings
https://www.naturetoday.com/intl/nl/registration
http://www.natuurkalender.nl/
http://www.wageningenuniversity.nl/
http://www.freenatureimages.eu/
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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 
06–30338192 (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.   
 
 

Op is op !!!    

http://www.jetvogelvoer.nl/
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Voor vogels is de jaarwisseling geen feest 
Mooi hoor, al dat vuurwerk met de jaarwisseling. Maar voor vogels is het geknal een 
nachtmerrie. Dankzij nieuwe radartechnieken hebben we het afgelopen jaar ontdekt dat er 
in heel Nederland miljoenen vogels opvliegen rond twaalf uur. Het mensenfeest is zeker 
geen dierenfeest. 
Vuurwerk dat rond Oud en Nieuw wordt afgestoken, schrikt miljoenen vogels op. 
Bijvoorbeeld watervogels – waarvan er tijdens Oud en Nieuw meer dan twee miljoen 
aanwezig zijn in ons land - reageren sterk op vuurwerk. Hoe heftig de reactie van vogels kan 
zijn, toont bijvoorbeeld de weerradar in De Bilt. De aantallen watervogels die binnen een 
straal van 40 kilometer om De Bilt na 24.00 uur in beweging komen, zijn er haarscherp op te 
zien. Op sommige plekken vliegen er meer dan duizend vogels per vierkante kilometer op. 
Totaal verstoord vliegen ze op tot gemiddeld 500 meter hoogte. Soms tot wel een half uur 
of langer blijven ze in de lucht. 
Nieuwe radarbeelden laten nog grotere verstoring zien 

En dan liet de radar tot vorig jaar nog slechts de grote vogels zien zoals eenden en ganzen. 
Maar dankzij de nieuwste radartechnologie weten we inmiddels dat ook miljoenen kleine 
vogels schrikken en opvliegen. Hans van Gasteren – bioloog bij de luchtmacht en als 
onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam gespecialiseerd in het onderzoek naar 
vogelmobiliteit op radar: “Sinds 2014 hebben we een vogelradar op vliegbasis Eindhoven 
die de opvliegende vogels nog gedetailleerder in beeld brengt. Wat we daar de afgelopen 
jaarwisseling zagen was even spectaculair als schokkend. De hele radar kleurde binnen een 
mum van tijd rood en werkelijk alle vogels leken op te vliegen. De verstoring lijkt dus nog 
veel groter te zijn dan we al dachten.” 

 
Vogelsituatie zoals zichtbaar op de ROBIN vogelradar op de Luchthaven Eindhoven om 3:37 
(links) en 10:09 (rechts) na middernacht op 1 januari 2016. De wirwar aan vogels in het 

http://horizon.science.uva.nl/fireworks/
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rechter beeld geeft de desoriëntatie van vogels aan, welke net zijn opgevlogen door het 
massaal afsteken van vuurwerk in de stad Eindhoven. 
Vogels verbruiken energie en verzwakken 

Op de radarbeelden is eveneens te zien hoe veel vogels uitwijken naar onbewoonde 
gebieden (IJsselmeer, Waddenzee en zelfs de Noordzee). Een deel van de vogels blijft tot 
wel een half uur rondvliegen. Als rond 01.00 uur de rust weer terugkeert, zijn ook de 
meeste vogels weer aan de grond. 

Het effect op vogels is overduidelijk en het is niet positief. Ze ondervinden een enorme 
dosis stress, verbruiken veel energie die ze in de koude winternachten wel voor iets anders 
kunnen gebruiken. Bovendien kunnen niet alle vogels in het donker navigeren en in blinde 
paniek komen ze in botsing met gebouwen of hoogspanningskabels. Er zijn ook meerdere 
voorbeelden van stadvogels als knobbelzwanen die op 1 januari opeens verdwenen zijn en 
pas dagen later weer durven terug te keren. 
Wees terughoudend of gebruik geen vuurwerk! 

Vogelbescherming Nederland moedigt terughoudendheid met vuurwerk aan in heel 
Nederland, en is voorstander van een verbod op vuurwerk in en om natuur- en 
rustgebieden. Zodat vogels en andere dieren ook een fijne jaarwisseling hebben. 

Bosuil in de buurt! 
Geplaatst op 25 januari 2017 

Bosuilen zijn in februari volop aan het baltsen! Dat geeft de burger moed, want hartje 
winter voelt dat tóch als een tikkeltje lente. Luister dus goed in de late schemering naar het 
geluid dat je in élke spannende film hoort: “Hoe… hoe-hoe-hoe-hoeeee...” Dan weet je: hier 
woont een bosuil! 
Echt, de kans dat je een bosuil kan horen is best groot. Het is een veelvoorkomende uil en 
ze wonen dichterbij dan vaak wordt gedacht. Natuurlijk in het bos – zoals de naam doet 
vermoeden – maar ook in dorpen en steden, als er maar geschikte broedplaatsen zijn. 
Daarin zijn ze makkelijk. 

 
Een lekker holletje, waar dan ook 

Geschikte bosuil-plaatsen zijn oude bomen met grote 
holten (in parken, op begraafplaatsen, langs lanen), 
gebouwen met openingen om ongestoord in en uit te 
vliegen (zolders, kerktorens, schuren) of 
speciale nestkasten. 
Samenwonen in het territorium 

Als de bosuil-man zijn bekende baltsroep roept, roept 
zijn vrouwtje terug: “Ke-wik!!” Ze kennen elkaar goed, 
want wonen het hele jaar samen in hun territorium. 

https://www.vogelbescherming.nl/bosuil
https://www.vogelbeschermingshop.nl/Vivara_nestkast_bosuil
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Ook zitten ze soms lekker te kroelen of snavels tegen elkaar te wrijven. Zo versterken ze 
hun band. Het vrouwtje broedt, maar alleen als ze te eten krijgt van het mannetje. 
Nieuwsgierige takkelingen 

Jonge (bos)uilen worden takkelingen genoemd. Ze zijn nieuwsgierig en gaan op onderzoek 
uit. Uit diepe broedholen klimmen ze naar het vlieggat omhoog met hun klauwen en 
vleugels. Ook als ze nog niet kunnen vliegen, springen ze uit het nest als ze ongeveer 30 
dagen oud zijn. Ze zitten dan op de bosbodem of klauteren door struiken, langs takken en 
schors naar een veilige zitplaats. Laat ze altijd met rust! De ouders waken over ze. 

 
Wijzigen hun menu 

Zelfs de strengste winter, waarin geen muis meer te vinden is, deert de bosuil weinig. Ze 
wijzigen hun menu dan gewoon en gaan over op vogels, zoals mussen, groenlingen en 
vinken. Die overstap is heel typisch voor bosuilen. Het is ook een reden dat ze talrijk zijn en 
zich makkelijk handhaven in steden. Stadse bosuilen eten namelijk vooral vogels. 

 

Henk Reuvekamp maakte de foto van de maand 
Geplaatst op 9 februari 2017 Vogelbescherming Nederland 

Via onze vogelgalerij kregen we van Henk Reuvekamp een mooie foto opgestuurd van 
een zilvermeeuw.  
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Wie kweekt wat? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Vogelbeurzen in de regio 

Vogelvereniging De Kanarievogel Katwijk 
Iedere 3e zaterdag in de maanden september t/m april 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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

9 maart Jaarvergadering 
Dit staat natuurlijk allang in uw agenda 

 

 

mailto:secretaris@dekolibri.com
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38 procent van Vlaamse broedvogels in gevaar 
Natuurpunt 
27-JAN-2017 - Op basis van een evaluatie van 161 Vlaamse broedvogelsoorten is 38% als 
‘ernstig bedreigd’, ‘bedreigd’ of ‘kwetsbaar’ op de Rode Lijst geplaatst. Minder dan de helft 
van de soorten wordt momenteel als niet in gevaar beschouwd. Vooral vogels van kust- en 
landbouwgebieden hebben het moeilijk. 

In Vlaanderen worden zes soorten die hier ooit voorkwamen inmiddels als uitgestorven 

beschouwd. Dit betekent dat ze al minstens tien jaar niet meer tot broeden komen. De 

soort die het meest recent verdween, is de klapekster (laatste broedgeval in 2000). Dat er 

sindsdien geen andere soorten zijn uitgestorven, wijst jammer genoeg niet op een 

trendbreuk. Heel wat soorten zijn de voorbije decennia zo zeldzaam geworden dat ze nu op 

de rand van regionaal uitsterven staan. 

Vaak bestaat de huidige Vlaamse populatie nog slechts uit een handvol broedpaartjes. Dat 

geldt voor strandplevier, draaihals, kuifleeuwerik, paapje en tapuit. Enkele soorten die tot 

recent nog algemeen waren, zoals zomertortel, ringmus en grauwe gors, nemen zo snel in 

aantal af dat het waarschijnlijk wordt dat ze binnenkort volledig zullen verdwijnen in 

Vlaanderen. 

Veel kust- en landbouwvogels hebben het moeilijk 

In veel gevallen is er een duidelijk verband tussen de afname van vogelsoorten en het 

verdwijnen van geschikte broedhabitat. Een voorbeeld daarvan zijn de broedvogels van 

dynamische kustgebieden. Soorten als dwergstern en strandplevier vonden na de 

teloorgang van hun natuurlijke broedbiotopen (stranden en estuaria) een onderkomen in 

tijdelijke natuur, onder andere in havengebieden. Tot op de dag van vandaag zijn de toch al 

schaarse broedgebieden onvoldoende robuust om tot een duurzaam populatieherstel te 

leiden. 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=12
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Van het paapje zijn in 

Vlaanderen nog maar enkele 

broedparen over (Bron: Piet 

Munsterman) 

 

 

 

Daarnaast bevestigt de nieuwe Rode Lijst een trend die al langer gekend is: heel wat 

typische vogels van landbouwgebieden gaan snel in aantal achteruit. Vooral soorten die 

gebonden zijn aan vochtige, extensief beheerde graslanden kunnen zich nog moeilijk 

handhaven. Vijf van de elf kenmerkende graslandsoorten zijn ernstig bedreigd. Gekende 

weidevogelsoorten zoals grutto, wulp en kievit worden nu voor het eerst op de Rode Lijst 

als ‘bedreigd’ of ‘kwetsbaar’ gecatalogeerd. Ook meer aan akkers gebonden soorten zoals 

patrijs, ringmus en grauwe gors vertonen alarmerende afnames. 

Ook positieve trends 

Bij bosvogels is het algemene beeld positiever dan dan bij soorten van landbouwgebieden, 

met ongeveer 26% van de soorten die ‘in gevaar’ is. Het minst bedreigd zijn soorten die 

geen al te hoge eisen stellen aan hun omgeving. Het gaat meestal om soorten die zich 

gemakkelijk aanpassen aan menselijke aanwezigheid zoals winterkoning, merel en ekster. 

Maar ook enkele soorten van kwetsbare habitats vertoonden in de voorbije tien jaar een 

opvallend positieve trend zoals de boomleeuwerik, roodborsttapuit en nachtzwaluw, 

soorten die vooral in grote heidegebieden voorkomen. De rietzanger en de blauwborst, 

typische soorten van moerassen en rietvegetaties, doen het de laatste jaren eveneens 

opvallend goed en werden in de categorie ‘momenteel niet in gevaar’ opgenomen. 

Is er nog toekomst voor ons broedvogelpatrimonium? 

“Het lokaal herstel van de geelgors en de roerdomp bewijst dat we het tij nog kunnen keren 

met gerichte beschermingsmaatregelen. Maar de tijd dringt. Zonder gepaste maatregelen 

dreigen meerdere soorten te verdwijnen uit Vlaanderen”, zeggen Koen Devos en Gerald 

Driessens, vogelexperts van het INBO en Natuurpunt. 



V.V. De Kolibri 2017                             20                        Noordwijkerhout 

Kunnen we in Vlaanderen het tij nog keren voor de lange lijst van bedreigde soorten? 

Vooral uit het buitenland zijn er heel wat voorbeelden die aantonen dat het kan, mits er 

snel doordachte en wetenschappelijk onderbouwde beschermingsmaatregelen worden 

genomen. Ook in Vlaanderen worden op lokale schaal successen geboekt via 

natuurinrichting en aangepast beheer, bijvoorbeeld voor de roerdomp en het woudaapje in 

het Midden-Limburgs Vijvergebied. In natuurgebieden waar geïnvesteerd wordt in 

habitatherstel en vernatting zoals in de Uitkerkse Polder en de IJzerbroeken zien we bij de 

weidevogelpopulaties een ontwikkeling die tegen de algemeen negatieve trend ingaat. 

Bij de akkervogels is er in heel wat regio’s een opmerkelijk herstel van de geelgors 

merkbaar. De recentste cijfers van het ABV-monitoringproject wijzen zelfs op een toename 

van meer dan 40% over de laatste tien jaar. Mogelijk is dat een eerste succes van de 

akkerbeheermaatregelen die in een aantal gebieden worden uitgevoerd in samenwerking 

met landbouwers.  

Voor een duurzaam populatieherstel van een soort op grotere schaal berust de hoop vooral 

op specifieke soortbeschermingsprogramma’s. De programma’s rond grauwe kiekendief, 

kwartelkoning en roerdomp zijn al opgestart. Plannen voor porseleinhoen, bruine 

kiekendief en kleine mantelmeeuw volgen later. Of die effectief zullen leiden tot minder 

bedreigde soorten op een volgende Rode Lijst zal vooral afhangen van de concrete acties 

op het terrein, zo’n plan heeft een looptijd van vijf jaar. 

De nieuwe Rode Lijst werd opgemaakt door het INBO in samenwerking met Natuurpunt. De 

lijst verscheen in Natuur.oriolus, het ornithologisch tijdschrift van Natuurpunt. Lees het 

volledige artikel in Natuur.oriolus (pdf; 0,7 MB). Bekijk alle Vlaamse Rode Lijsten. 

Tekst: Koen Devos, INBO & Gerald Driessens, Natuurpunt Studie 

Foto's: Piet Munsterman, Saxifraga (leadfoto: patrijzen); Luc Hoogenstein, Saxifraga 

 
 
 
 
 

De nachtzwaluw gaat vooruit in 

Vlaanderen (Bron: Luc 

Hoogenstein) 

 
 
 
 

https://www.natuurpunt.be/pagina/natuuroriolus
https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/images/inline/natuur.oriolus_2016-4_de_iucn_rode_lijst_van_de_broedvogels_in_vlaanderen.pdf
https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/images/inline/natuur.oriolus_2016-4_de_iucn_rode_lijst_van_de_broedvogels_in_vlaanderen.pdf
https://www.inbo.be/nl/rode-lijsten-vlaanderen
https://www.natuurpunt.be/
https://www.natuurpunt.be/
http://www.freenatureimages.eu/
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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 
voeders 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 
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 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 

Kanarie LLarget Espanol N.de Keizer 0252-413076 

Kanarie Lizard J.C.Elstgeest 023-5848543 
Kanarie Lizard L.Noort 06-51334231 

Kanarie Munchener N.de Keizer 0252-413076 
Kanarie Munchener E.M.v.Noord 071-3011118 

Kanarie Norwich A.A.M.Weijers 0252-375057 

Kanarie Raza W.P.Anthonissen 0252-375668 
Kanarie Raza A. Lommerse v.d. Hulst 0252-376411 

Kanarie Raza A.A.M.Weijers 0252-375057 
Kanarie Satinet geel intensief M.E.R.v.Opstal 0252-373206 

Kanarie Satinet wit dominant M.E.R.v.Opstal 0252-373206 
Kwartels Chinese dwerg kwartel Th.Hogervorst 0252-374472 

Kwartels Chinese dwerg kwartel P.R.J.Lommerse 06-51559358 

Kwartels Chinese dwerg kwartel R.Rotteveel 06-14965884 
Kwartels Chinese dwerg kwartel C.v.d.Valk 0252-372545 

Kwartels Chinese dwerg kwartel C.A.van Winsen 06-51886696 
Kwartels Chinese dwerg kwartel P.v.d.Zwart 0252-376077 

Kwartels Francolijn kwartel Th.Hogervorst 0252-374472 

Kwartels Francolijn kwartel C.v.d.Valk 0252-372545 
Kwartels Japanse kwartel J.Floris 0252-518015 

Kwartels Roelroel Th.Hogervorst 0252-374472 
Kwartels Witbuik Zandhoen Th.Hogervorst 0252-374472 

 
 

 

 

Geef uw vogels op bij coördinator Vogelbestand Henk 
Haasnoot 

Ook als u andere vogels heeft of niet meer heeft. 
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Uitgaansdag  zaterdag 13 Mei  v.v. ,,De Kolibri “ 
 
Deze dag gaan we naar de Orchideeënhoeve te Luttelgeest. Dit gaat gebeuren 
met een touringcar. U wordt ontvangen met 2 keer koffie met gebak van de 
warme bakker. Vervolgens brengen we een bezoek aan de tuinen. Daarna 
worden we ontvangen in het restaurant waar de lunch voor ons klaar staat. Bij 
vertrek ontvangen alle gasten een Orchidee in cadeauverpakking.  
 
Na de lunch gaan we weer in de bus en rijden we naar het vissersdorpje Urk. 
Een gids staat hier klaar, en neemt ons mee door de kleine straatjes ( Ginkies ) 
van het oude centrum van Urk. Het eilandgevoel, verrassende doorkijkjes, 
knusse pleintjes, karakteristieke gevels en de vele scheepsdecoraties zal de gids 
toelichten tijdens de interessante Ginkies tocht. Tijdens de tocht wordt er ook 
een bezoek gebracht aan de vuurtoren en het museum Het Oude Raadhuis. Dit 
alles op Urk zal ongeveer 2 uur duren.  
 
Daarna misschien nog iets drinken als daar tijd voor is, anders zetten we koers 
richting Voorhout waar we eindigen met een diner bij Restaurant Boerhave. 
Rond 21:00 uur zijn we weer bij het Victorhuis. 
 
De kosten voor deze dag inclusief entrees, koffie, lunch, diner en vervoer 
bedragen 50 euro (inclusief 3 drankjes bij het diner)  
 
U kunt zich nu al opgeven bij mij via  
mail h.haasnoot@kpnplanet.nl   
 
of tel; 06-22634328 
 
Laatste dag van opgeven 31 Maart. 
Dit is omdat ik alles vast moet leggen voor 2 April en tijdig aantal deelnemers 
moet weten ivm touringcar etc.   
 
Groet 
Henk Haasnoot 
 
 
 
 

 

mailto:h.haasnoot@kpnplanet.nl
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Rode wouw sluipt Nederland binnen 

Vogelbescherming Nederland 
Het is een van de mooiste roofvogels van Europa, de rode wouw toont in vlucht prachtige 
kleurschakeringen en fladdert soms zo licht als een vlinder. Bijna ongemerkt is de rode 
wouw bij ons een vaste broedvogel geworden. Naar schatting zijn er in 2016 ongeveer 10 
broedparen. Maar veilig is de vlinderwouw nog allerminst. 

De rode wouw is één van de weinige vogelsoorten die bijna alleen in Europa voorkomt. De 

grootste populaties zijn te vinden in Duitsland, Spanje en Frankrijk. De slanke, sierlijke 

roofvogel is vrij gemakkelijk te herkennen aan de lange, diep gevorkte staart. Ook het 

oranjebruine lichaam met lichte kop en grote lichte vleugelvelden vallen direct op. De 

vlucht wordt in sommige vogelgidsen ‘vlinderachtig’ genoemd en vaak maakt de rode 

wouw het een waarnemer nog gemakkelijker door vrij laag over te vliegen. Want op die 

manier zoekt de rode wouw nou eenmaal naar prooien en aas. 

Toch kreeg je een rode wouw tot voor kort zelden in de verrekijker in Nederland. Hooguit in 

de trektijd zag je er wel eens een. Door intensieve vervolging was hij uit Nederland 

verdwenen. Maar beschermende maatregelen hebben gelukkig geholpen en er broeden in 

Nederland inmiddels naar schatting 10 koppels, met name in het oosten van het land. 

Sinds 2010 vaste broedvogel   

Na het eerste Nederlandse broedgeval in 1977 bleef het jarenlang tobben. Af en toe 

werden er wel nesten ontdekt, maar vanaf eind jaren tachtig stokten de broedgevallen 

weer. Dat had waarschijnlijk te maken met de afnemende populatie in Duitsland, waar met 

12.000 tot 15.000 broedparen de helft van de wereldpopulatie leeft. Vanaf 1990 is daar een 

forse achteruitgang van wel 30 procent te zien, met name in de gebieden die aan 

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


V.V. De Kolibri 2017                             25                        Noordwijkerhout 

Nederland grenzen. En dus ging het ook met de rode wouw in Nederland weer 

bergafwaarts. 

Een rode wouw is meteen herkenbaar aan de inkeping in zijn staart. (Bron: Jankees 

Schwiebbe, Birdphoto.nl) 

  

Sinds 2010 broedt de rode wouw echter weer jaarlijks in ons land, met in 2014 drie paar, in 

2015 acht paar en dit jaar lijken er ongeveer tien broedparen te zijn. De meeste 

broedgevallen concentreren zich in Overijssel, Gelderland en Limburg, maar er zijn ook 

broedgevallen in Groningen en Noord-Brabant. De opvallende toename hebben we 

waarschijnlijk te danken aan de toenemende populatie rode wouwen in België. Daar 

vergaat het de roofvogel redelijk goed en is het aantal broedparen de laatste jaren 

toegenomen tot bijna 200. Onderzoekers denken daarom ook dat de toename van de rode 

wouw in Nederland is toe te schrijven aan vogels die vanuit België Nederland binnenkomen. 
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De rode wouw is als 

aaseter gevoelig voor 

vergiftiging. (Bron: 

Jankees Schwiebbe, 

Birdphoto.nl) 

 

 

 

 

Vergiftiging nog steeds bedreiging 

Prachtig en verheugend nieuws. Maar in veilige haven is de rode wouw nog allerminst. Van 

de 55 in de afgelopen jaren in Nederland gevonden dode en onderzochte wouwen bleken 

er liefst 45 vergiftigd. Omdat de vogel een aaseter is, is hij gevoelig voor vergiftiging. Zolang 

er in Nederland nog mensen zijn die doelbewust giftig aas neerleggen voor (roof)vogels, zal 

de rode wouw daar veel van te lijden hebben. Nog dit jaar werd er een dode rode wouw op 

het nest aangetroffen die bleek te zijn vergiftigd. Ook de twee jongen die in het nest zaten 

hebben het daardoor niet gered. 

Gelukkig zijn de meeste Nederlanders wel blij dat deze prachtige roofvogel ons land weer 

heeft herontdekt en zijn veel vogelbeschermers in ons land actief in het inventariseren en 

beschermen van rode wouwen. Hopelijk zijn deze tien broedparen dan ook het begin van 

een mooie en gezonde populatie in Nederland. 

Niettemin roepen we alle vogelliefhebbers op alert te blijven op vergiftiging en vervolging 

van deze schitterende roofvogel. Komt u gevallen op het spoor, neem dan contact op met 

de Werkgroep Roofvogels Nederland. 

Wilt u nog meer achtergrondinformatie kijk dan op de rode wouw-pagina op de website 

van Vogelbescherming Nederland. 

Tekst: Vogelbescherming Nederland 

Fotografie: Jankees Schwiebbe,BirdPhoto 

http://www.werkgroeproofvogels.nl/
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/?vogel=179
http://www.vogelbescherming.nl/
http://www.birdphoto.nl/
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