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MISSEN, 

Afgelopen zaterdag 21 juli was er weer braderie in Noordwijkerhout. Om 

9.30 uur belde Henk Haasnoot, Waar blijf je nou? Een verkeerde datum in 

de huisagenda was de oorzaak. De stand was al vergeven aan een 

worstenboer zoals ik begreep. Daar sta je dan met je goede gedrag, leden 

met vogels staan klaar voor de stand. De standhouders staan klaar om de 

dag achter de stand door te brengen. Misschien ook wel een rij mensen 

met vragen over hun vogels thuis. Al die mensen moet je teleurstellen, 

helaas het is niet anders. SORRY. 

 

De barbecue bij de familie Lommerse was weer keurig verzorgd. Aan het vlees, fruithapje en 

het drinken was in overvloed aanwezig. Gelukkig maakte iedereen er gulzig gebruik van. Ook 

de Duitse gasten, die meegekomen waren met Gerrit Wesseling, hij was deze dag 60 jaar 

geworden, Hiep Hiep Hoera, hadden het ook vreselijk naar hun zin. Het meegebrachte donkere 

bier uit Dresden is voor herhaling vatbaar. Alle hulptroepen hartelijk dank. 

 

Voor de duinwandeling met Siem Vos werd eens een ander gedeelte van de Waterleidingduinen 

bezocht. Er werd een ‘rondje’ uitgezet achter het zweefvliegveld. Mooi weer en een gezellige 

groep, met een afsluiting bij restaurant De Ruigenhoek.  

 

Henk Haasnoot heeft aangeven dat de fietstocht in augustus niet doorgaat. Het lukt niet om de 

organisatie rond te krijgen. Henk stopt na vele jaren en bij deze vragen we ,,Wie is de komende 

man of vrouw die deze activiteit wil organiseren?’’ Fietst u veel, weet u goed de weg in de 

omgeving? Wilt u ons voorgaan op een fietsdag, wij horen heel graag van U. 

 

Ook met de organisatie van de jaarlijkse uitgaansdag wil hij na 12 jaar stoppen. Wij hebben 

hem bedankt voor zijn geweldige bijdrage. In dit voorwoord nogmaals, zodat eenieder daarvan 

op de hoogte is. Maar wat nu? De een gaat en de ander komt. Ook voor de uitgaansdag zoeken 

we een enthousiast iemand of meerdere, die dit op zich willen nemen. U heeft ook hier een jaar 

de tijd voor, net zoals bij de fietstocht. Laat van u horen, en alvast bedankt. 

 

Als u dit leest is de vakantie in volle gang, het broedseizoen nadert het einde. U kunt u 

zegeningen wat betreft uw hobby tellen. De jonge vogels worden groter en gaan misschien 

alweer kleuren. Geniet ervan. Een stukje schrijven over de nieuwe aanwinsten is misschien ook 

wel een mooie bezigheid in de vakantie. Het weer is opperbest ook al denkt niet iedereen er zo 

over. Gelukkig hebben we dat niet in de hand. Als u vakantie heeft geniet ervan, en zorg dat de 

vogels er ook van kunnen genieten. 
 

Graag tot volgende keer,    

B. Zwetsloot  vzr.  
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Agenda 2018  V.V. De Kolibri          

11 augustus    Fietsdag (gaat dit jaar niet door) 
25 augustus  Vogelmarkt 
  11:30 tot 15:30 uur, Locatie ’t Victorhuis.  
  Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout 
 
13 september  Openingsavond Tafelkeuring  
15 september  Braderie Voorhout 
29 september  Vogelmarkt 
 
11 oktober  TT-vergadering + Open Podium 
18 oktober  Bingoavond 
27 oktober  Vogelmarkt 
31 oktober  Inbrengen vogels (leden)  17.00 – 20.00 uur 
 
01 november  TT Keuring (organisatie) 
02 november  TT-opening    20.00 – 22.00 uur 
03 november  Tentoonstelling    10.00 – 18.00 uur 
04 november  Tentoonstelling    10.00 – 17.00 uur 
04 november  Uitkooien     17.00 uur  
08 november  Sprekersavond Peter Bredenbeek, Tropen 
24 november  Vogelmarkt 
 
13 december  Uitreiking prijzen TT 
29 december  Vogelmarkt 

 
================================================ 
Jan Duivenvoorden, Jan Floris en Piet Barnhoorn 
We wensen hen beterschap. Hopelijk zijn ze weer snel in ons midden. 

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

 

Ziekenboeg 

Spreuk van de maand: 
We zijn vrienden voor het leven 
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Anthonissen W.P. Noordwijkerhout 03-jul 

Hogewoning P Lisse 03-jul 

Hulsebosch E.C. De Zilk 06-jul 

Kortekaas Th. Noordwijkerhout 10-jul 

Duyn M.J.A. van Katwijk 13-jul 

Wesseling G.C. Noordwijkerhout 14-jul 

Duin M. van Noordwijkerhout 15-jul 

Turenhout J Voorhout 22-jul 

Augustinus L.P.H. Noordwijk 01-aug 

Schoonderwoerd R.H. Hillegom 05-aug 

Wittekoek C.J. Haarlem 06-aug 

Witteman J. De Zilk 06-aug 

Becking C. Noordwijkerhout 11-aug 

Berg H.J.C.M. vd Lisse 11-aug 

Hage N.P.C.M van Noordwijkerhout 14-aug 

Berg C.H.H. vd Noordwijkerhout 24-aug 
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Artikelen of andere zaken voor het maandblad inleveren 

voor 20 augustus 2018. 

Mobiel: 06 54 28 56 95 
 

Stuur eens wat foto’s van je  

volières, kooien en (jonge) vogels. 

Dan maken we daar een mooie presentatie van voor één 

van onze ledenavonden. 

Wie vindt het leuk om een taak binnen de vereniging op zich te 
nemen? Denk aan:  

- Organisatie Fietstocht 
- Organisatie Jaarlijks dagje uit 

 
Geef je op bij het bestuur. Het kan natuurlijk een persoon zijn 
maar ook een groepje. Vele handen maken licht werk !! 
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Wat is de spanwijdte van vogelvleugels? 
Een aantal voorbeelden: 

Pimpelmees 22 cm 
Gierzwaluw 45 cm 
Grote bonte specht 50 cm 
Kievit 70 cm 
Houtduif 75 cm 
Zwarte kraai 90 cm 
Bosuil 96 cm 
Buizerd 130 cm 
Ooievaar 220 cm 
Knobbelzwaan 240 cm 
Zeearend 250 cm 

 

VOGELWEETJES 
 

https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelweetjes#vraag343
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Elk jaar de BBQ  bij Piet,,, 
De datum vergeten wij zeker niet 
    Het mooie weer, en heel veel zon. 
Voor ieder die hier komen kon. 
    Zo’n veertig personen en een mooie plek, 
Dat is bij Piet een goede stek. 
 
We drinken 

allen een bier of een wijntje. 
   Maken ook regelmatig een geintje. 
De BBQ verzorgd door Henk en Piet 
   Salades prachtig opgesierd.  
 En er werd ook nog een verjaardag 
gevierd, 
    Dus Gerrit, bij deze ,,hulde van allen.. 
Ook een groot applaus is er gevallen. 
 

Volgend jaar weer een nieuwe act. 
   Want m’n papiertje is wat bevlekt. 
Maar Kolibrie vrienden, eind augustus weer present. 
  ‘K hoop dat jullie er allen dan weer bent.. 
 
Groeten Bep van Parera         14 -7-18 
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Jaar van de Huiszwaluw op zoek naar huisvriend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 is het Jaar van de Huiszwaluw. Dat betekent een jaar lang extra publiciteit en onderzoek 
voor deze prachtige soort. Jip Louwe Kooijmans, stadsvogeldeskundige en huiszwaluwkenner 
bij Vogelbescherming: “Hoe meer mensen we enthousiast kunnen maken over deze vogel, hoe 
beter we hem kunnen beschermen.” 
 
De huiszwaluw is een echte cultuurvolger. Hij ‘plakt’ zijn nesten aan huizen en gebouwen, en 
leeft in Nederland altijd dichtbij mensen. Sinds 1970 is het aantal broedvogels in Nederland 
afgenomen van 450.000 naar circa 75.000. Daarom staat de huiszwaluw op de Rode Lijst van 
Nederlandse broedvogels. Waarschijnlijk als gevolg van de enorme afname van het aantal 
insecten zijn insecteneters, zoals de huiszwaluw, zo sterk achteruitgegaan. Vreemd genoeg 
lijkt het erop dat de huiszwaluwen momenteel wel genoeg voedsel vinden om hun jongen 
groot te brengen, want sinds de eeuwwisseling is de populatie weer licht toegenomen. 
 

De exacte oorzaken voor zowel de historische afname als de recente 
toename zijn niet geheel duidelijk. Een van de redenen voor Sovon en 
Vogelbescherming om 2018 tot Jaar van de Huiszwaluwuit te roepen. 
Jip Louwe Kooijmans zet zich namens Vogelbescherming al jaren in 
voor de huiszwaluw. 
Wat moet het ‘Jaar van de Huiszwaluw’ opleveren? 
“We willen de vinger krijgen achter die grote populatiecrash van de 
huiszwaluw. We tasten daarover deels in het duister. Zonder exacte 
kennis van de oorzaken, kunnen we die prachtige huiszwaluw niet 

goed helpen de weg omhoog weer te vinden.” 
 
 

https://www.vogelbescherming.nl/huiszwaluw
https://www.sovon.nl/nl/jaarvandehuiszwaluw
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Hoe gaan jullie dat doen? 
“Met onder meer een groot onderzoek naar de broedbiologie van de huiszwaluw. Het is een 
echt citizen science-project, iedereen kan meedoen. Je kunt bijvoorbeeld een kolonie nesten 
volgen en daar wekelijks verslag van doen. Of je kunt bij jou in de buurt een kolonie 
huiszwaluwen tellen. Wil je meedoen, kijk dan op www.jaarvandehuiszwaluw.nl. Maar we 
gaan ook met wetenschappers aan de slag. Zo komt er een groot symposium waarbij 
onderzoeksresultaten worden gedeeld en geanalyseerd.” 

 

Huiszwaluw 

(Bron: Jan Lok) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat maakt de huiszwaluw zo bijzonder? 
“De huiszwaluw leeft heel dicht bij mensen; letterlijk onder hetzelfde dak. Kolonies met nesten 
zijn vaak heel zichtbaar. En huiszwaluwen zoeken voedsel in een straal van ongeveer 500 
meter rond hun nestplaats. Zo kun je dus ook het gedrag mooi volgen. Van de bouw van het 
nest tot het uitvliegen van de jongen. Je ziet hoe hard ze moeten werken om jongen groot te 
krijgen. Huiszwaluwen eten enorme hoeveelheden muggen en andere vliegende insecten. Een 
huiszwaluwpaar met jongen vangt 9000 insecten per dag! 
Maar ondanks dat ze al eeuwen zo dicht bij ons zijn, is hun leven deels nog een mysterie. We 
weten bijvoorbeeld niet precies waar ze in de winter in Afrika naartoe vliegen. Vermoedelijk 
verblijven ze in het Kongobekken en komen ze de hele winter niet aan de grond. Maar het is 
speculeren." 
 
Kun je zelf iets doen om de huiszwaluw te helpen, los van het onderzoeksproject? 
“Je kunt huiszwaluwen helpen met kunstnesten onder je dakrand. Het aantal woningen in 
Nederland is sinds 1950 verdrievoudigd, potentiële nestplaatsen genoeg. Toch is het aantal 
huiszwaluwen in ons land gehalveerd. Geschikt nestmateriaal als leem en klei is niet meer 

https://www.sovon.nl/nl/jaarvandehuiszwaluw
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zomaar voorhanden. Zo wordt het voor huiszwaluwen steeds moeilijker een stevig nest te 
maken. 
Een kunstnest is dan een uitkomst. Voorwaarde is wel dat je in een buurt woont waar al 
huiszwaluwen voorkomen, anders hang je ze voor niks op. Zo’n kunstnest kost slechts een 
tientje en is gemakkelijk te bestellen in de webshop van Vogelbescherming. 
Als je liever geen kunstnesten ophangt, kun je huiszwaluwen ook helpen met een plek in je 
tuin waar ze leem en klei kunnen verzamelen. Een modderpoeltje dus, waar ze de 1000 
modderbolletjes kunnen vinden waarmee huiszwaluwen hun nest fabriceren.” 

 
Huiszwaluwnest (Bron: Jelle de 
Jong) 
 
 
En als je geen gevel of tuin 
hebt, wat kun je dan doen? 
“Word een ambassadeur voor 
de huiszwaluw in je eigen straat 
of wijk! We willen dit jaar de 
huiszwaluw met een 
charmeoffensief bekender en 
geliefder maken. Jonge 
huiszwaluwen in het nest zijn 
veelpoepers en daardoor 
verwijderen sommige 
huiseigenaren na het 

broedseizoen de nesten. Maar we willen die mensen laten zien hoe uniek het is om nestelende 
huiszwaluwen onder je eigen dak te hebben. De poepoverlast is overigens eenvoudig te 
voorkomen door een plankje op te hangen.” 
 
Maar hoe krijg je mensen zo ver dat ze naar je willen luisteren? 
“Een vriendelijk gezicht en duidelijke informatie doen wonderen. We hebben een folder 
gemaakt voor huiseigenaren met nestelende huiszwaluwen. Het helpt als zij begrijpen hoe 
bijzonder de huiszwaluw is en hoe ze leven. Zo hopen we dat bewoners de huiszwaluwen in 
hun hart sluiten en inzien hoe bijzonder het is dat deze vogel juist hun dakrand heeft 
uitgekozen. Hoe meer mensen dat doen, hoe beter het is voor de soort. Hij moet van de Rode 
Lijst af.” 
 
Meer informatie 
Nieuwe folder met tips om huiszwaluwen te helpen, voor jezelf of iemand met een kolonie aan 
huis. Vraag de folder hieraan. 

https://www.vogelbeschermingshop.nl/vivara-nestkast-huiszwaluw-enkel-houtbeton
https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/in-de-stad/aanvraag-folder-huiszwaluw
https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/in-de-stad/aanvraag-folder-huiszwaluw
https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/in-de-stad/aanvraag-folder-huiszwaluw
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• Website Jaarvandehuiszwaluw.nl 

• Kort filmpje met tips om te huiszwaluw te helpen 

• Brochure ‘Huiszwaluwbescherming in de praktijk’ 

• Prettig leesbaar is het boek ‘Zwaluwen van Gaast’ waarin hoogleraar en 
trekvogelspecialist Theunis Piersma het wel en wee van de huiszwaluwen in en om zijn 
huis beschrijft. 

Nog nooit een huiszwaluw gezien? Ga mee op excursie tijdens de Nationale Vogelweek. Dit 
jaar is er extra aandacht besteed voor de huiszwaluw tijdens veel Vogelweek-excursies. Je kunt 
alle excursies vinden via Vogelweek.nl. 
Tekst: Vogelbescherming Nederland 
Foto's: Jelle de Jong; Jan Lok 
 
 
 

SUDOKU 

nummer 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe snel vliegen vogels? 
Dit is afhankelijk van de soort, de weersomstandigheden en de wijze van vliegen, recht vooruit 
flappend (eend) of in een duikvlucht (slechtvalk). Om een idee te krijgen, staat hieronder voor 
een aantal algemene soorten een gemiddelde snelheid. 

Roek ca. 70 km/uur 
Boerenzwaluw ca. 90 km/uur 
Huiszwaluw ca. 90 km/uur 
Spreeuw ca. 80 km/uur 
Vink ca. 40 km/uur 
Pimpelmees ca. 30 km/uur 
Huismus ca. 40 km/uur 
Slechtvalk ca. 200 km/uur 
Wilde eend ca. 80 km/uur 
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VOGELWEETJES 
 

https://www.sovon.nl/nl/jaarvandehuiszwaluw
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/huisvesting-voor-de-huiszwaluw
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/tips-om-huiszwaluwen-te-beschermen
https://www.vogelbeschermingshop.nl/zwaluwen-van-gaast
http://www.vogelweek.nl/
http://www.vogelbescherming.nl/
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelweetjes#vraag342
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Heb je een vraag of wil je informatie over een product of 

mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op. Wij 

zijn op werkdagen van 9.00 tot 17.00 bereikbaar om je 

telefonisch te woord te staan op nummer 0252 – 21 31 22. 

4allprints 
‘s-Gravendamseweg 67-N 
2215 TG  Voorhout                                                                                          
                                                                                                                                info@4allprints.nl 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Artikelen of andere zaken voor het maandblad inleveren 

voor 20 augustus 2018. 

mailto:info@4allprints.nl
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10 van de allerzeldzaamste zangvogels (eerste 4) 
Eind vorig jaar kwam deel II van de Illustrated Checklist of the Birds of the World uit. Het 
beschrijft alle 10.965 soorten vogels die de wereld kent, ondersteund door schitterende 
kleurentekeningen. BirdLife International stelde daaruit een galerij samen van tien van de 
meest zeldzame zangvogels. Even voorstellen… 
 
1. Tahiti-monarch 

Veel van de meest bedreigde vogelsoorten hebben maar een heel klein leefgebied. Vaak is dat 
een afgelegen eilandje. De vogels houden zich staande in subtiel uitgebalanceerde 
ecosystemen die heel gevoelig zijn voor externe invloeden. Zoals deze endemische monarch 
met zijn fluitende roep die alleen voorkomt in 
vier laaglanddalen op Tahiti, Frans-Polynesië. De 
soort balanceerde op de rand van uitsterven 
vanwege predatie door ratten en 
habitatvernietiging door loslopende geiten. 
Zowel ratten als geiten zijn exoten: ingevoerd 
door de mens. 

De Frans-Polynesische BirdLife Partner SOP 
MANU slaagde er op het nippertje in om de 
Tahitimonarch te redden. De strijd tegen de ratten is er een van een lange adem. Maar dankzij 
die inspanningen groeide de populatie heel langzaam van slechts 27 vogels tot ongeveer 50 
vandaag. Toch is de Tahitimonarch nog steeds een van de zeldzaamste vogels ter wereld. 
 

2. Zwartvleugelspreeuw 

Op Java en Bali was de zwartvleugelspreeuw tot in de jaren zestig van de vorige eeuw een heel 
algemene soort. Net als twee andere soorten van 
deze flexibele vogel – ze pasten zich goed aan 
landschapsveranderingen aan – leefde hij 
oorspronkelijk in bossen en bosschages. Maar alle 
drie werden het slachtoffer van de nationale 
hobby om zangvogels in kooien te houden. De 
volstrekt ongelimiteerde vangst, opgejaagd door 
de vraag vanuit de handel, heeft de 
zwartvleugelsoorten ernstig bedreigd gemaakt; 
zelfs de handel droogt op. Het betekent dat deze fraaie spreeuwen binnen enkele tientallen 
jaren definitief verdwenen zouden kunnen zijn. 
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Tragisch genoeg begon de jacht op de zwartvleugelspreeuw pas toen een gelijkende soort, de 
Balispreeuw, uiterst zeldzaam was geworden. De zwartvleugelspreeuw is hem sindsdien dus 
achternagegaan. 
 
 
3. Taita-apalis 

Dit kleine en niet erg opvallende grasmusachtig vogeltje bezet een piepklein gebied van maar 
1,5 vierkante kilometer aan gefragmenteerd 
bos in Kenia. De endemische populatie is de 
laatste jaren in een vrije val geraakt door 
illegale houtkap. Zijn typische habitat, 
bergbossen, is daardoor verder versnipperd. 
Vandaag de dag zijn er waarschijnlijk minder 
dan 100 vogels over. 

Het BirdLife Preventing Extinctions Program 
werkt aan de redding van de tot uitsterven 
gedoemde soort. Samen met BirdLife Partner 

Nature Kenia beschermen we het resterende bos en zetten we boomkwekerijen op waar gaten 
in het oerwoud zijn geslagen. Zo hopen we de diverse verspreide populaties opnieuw te 
verbinden. 
 
 
4. Geschubde lelhoningeter 

Hij heeft een prachtige, fantasierijke naam, deze Australische honingeter, en hij is nog eens 
schitterend getekend ook met zijn zwarte, witte, gele en roze tinten. De soort zwerft graag in 
groepjes door het zuidoosten van het enorme eiland. 

Maar de laatste jaren is het broedsucces van 
de als ‘gezellig’ bekendstaande vogel enorm 
gekelderd. Habitatverlies aan 
productiebossen en door infrastructurele 
ontwikkeling heeft de geschubde 
lelhoningeter hard geraakt. Er zijn bijna geen 
nectar leverende struiken meer te vinden. De 
paar honderd vogels die er nog resten, zijn nu 
gedwongen om te concurreren met andere 
soorten die zijn aangewezen op de schaarse 

nectarbronnen. Er is inmiddels wel een reddingsactie gaande: sommige bossen worden 
hersteld en er loopt een fokprogramma. 
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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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Wie kweekt wat? 
Ben Zwetsloot

06-17101376

Kweker van Roodvleugel-

parkieten en 

pruimekoppen

Henk Haasnoot

0252-377097

Kweker van Neophema 

mutaties

Peter Honsbeek

06-53410173

Kweker van Valk-,  Gras- 

en Koningsparkieten

Arno Ooms

06-44048090

Kweker van Poicephalus 

soorten

Rein Schoonderwoerd

0252-519992

Kweker van Brilvogels en 

Buulbuuls

Oege Rinzema

0252-220646

Kweker van Zebravinken

Piet Lommerse

06-51559358

Kweker van Engelse 

Grasparkieten

Wilt u een 

persoonlijke 

advertentie?

Voor 7,50 per jaar 

staat u ook hier  
Hoe?       Foto met gegevens naar Secretaris, 7,50 naar Penningmeester o.v.v. naam 
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Heremietibis werkt aan z’n comeback 
Ooit kwam de heremietibis voor van het Midden-Oosten tot diep in Europa. Maar door jacht 
en verlies van leefgebied stierf de vogel bijna uit. Totdat er alleen in Marokko nog een 
levensvatbare kolonie overbleef. Vogelbescherming Nederland financierde samen met BirdLife 

International een 
beschermingsproject 
om de vogel voor 
uitsterven te 
behoeden. Met 
succes! 
Turbulent. Zo kunnen 
we de relatie van de 
heremietibis met de 
mens wel 
omschrijven. Deze 
mythische vogel met 
kale kop en 
punkachtige kuif had 

ooit een uitgebreid verspreidingsgebied dat liep van Noord-Afrika en het Midden-Oosten tot in 
Europa. De heremietibis – ook wel kaalkopibis (Geronticus eremita) – was een symbool van 
vruchtbaarheid. De oude Egyptenaren lieten heremietibissen zelfs mummificeren. 
Hoe anders was dat eeuwen later. Jacht, vergiftiging en het verdwijnen van leefgebied werd 
de vogel bijna fataal. In 1997 waren er zelfs nog maar 59 broedparen over. Twee kleine 
kolonies aan de kust van Marokko in Souss-Massa Nationaal Park en bij Tamri. 
 
Vogelbescherming helpt mee 
Het tegengaan van verstoring van het broedgebied helpt de heremietibis enorm. Het is sociale 
en gevoelige vogel die snel van hun nesten gaan en stoppen met broeden als zij gevaar 
(menen te) zien. Op die plek keren ze dan ook zelden meer terug. 
Samen met GREPOM (BirdLife Partner in Marokko) heeft BirdLife International een 
beschermingsproject opgezet om de heremietibis voor uitsterven te behoeden. Dankzij 
aanvullende fondsen én giften van leden en donateurs kon Vogelbescherming dit project 
mede financieren. Parkwachters gingen toezicht houden op verstoring en illegale jacht, 
drinkplekken werden veilig gesteld en er werd onderzoek naar hun gedrag gedaan. En onder 
de lokale bevolking werd een bewustwordingscampagne gestart. 
Vooral het tegengaan van verstoring had meteen effect. De bescherming gaf de populatie een 
enorme boost. Meer dan 600 vogels werden er afgelopen jaar geteld! 
Nieuwe broedplaatsen ontdekt in 2017 
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2017 blijkt nu een extra feestelijk jaar te worden. Na jaren van hoop en vrees werden dit jaar 
twee nieuwe broedplekken ontdekt op de kustkliffen ten noorden van Tamri. De kolonies 
breiden zich dus uit en dat is een voorwaarde voor het overleven van de soort. Als de 
kieskeurige vogel maar op één plek blijft broeden, is dat zeer riskant. Zijn er meerdere plekken 
geschikt, dan kan zich een populatie ontwikkelen die tegen een stootje kan. 
 

Op een nieuwe broedplek werden minstens drie nieuwe nesten ontdekt. Daarmee kwam het 
totaal aantal nesten in 2017 op 122. Een record aantal wilde broedparen en een schitterende 
beloning voor het intensieve beschermingswerk van de Marokkaanse vogelbeschermers. 
Heremietibis terug in Europa? 
En het beschermingswerk gaat door. In Marokko worden de vogels gezenderd in de hoop nog 
meer nieuwe kolonies te vinden. In Oostenrijk en Zuid-Spanje zijn herintroductieprogramma’s 
in volle gang. 
In het Midden-Oosten wordt ook geprobeerd de heremietibissen terug te krijgen. Hoewel de 
oorlog in Syrië de nekslag lijkt te zijn geweest voor de laatste paar wilde heremietibissen in 
Palmyra, wordt in Turkije gewerkt aan herintroductie van een half-wilde populatie. Vanwege 
de oorlog in Syrië is het loslaten voorlopig uitgesteld. Begrijpelijk en triest. De mensen hebben 
daar momenteel iets anders aan hun hoofd. Maar hopelijk brengen de heremietibissen er, net 
als vroeger, ooit weer voorspoed. 
 

 

 

http://waldrapp.eu/index.php/en/en-home
http://www.uva-bits.nl/project/northern-bald-ibis-geronticus-eremita-reintroduction-programme-in-andalusia/
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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 12:30 uur 
In de Baccara, Baccarastraat 1, 1431 RN  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 
 
 

           Waar zijn die vogelmarkten?? 
 

mailto:secretaris@dekolibri.com
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VOGEL- EN DIERVOEDERS 
TEGEN SCHERPE PRIJZEN  

    
20 kg Kanariezaad € 22,00 
20 kg Tropenzaad € 18,50 
20 kg Parkietenzaad € 15,50 
20 kg Gr. Parkietenzaad € 18,50 
20 kg Volierezaad € 18,50 
20 kg Wildzangzaad € 25,50 
20 kg Postuurzaad € 24,00 
20 kg Agapornidezaad € 18,50 
20 kg Neophemazaad € 18,00 
20 kg Onkruidzaad € 21,00 
20 kg Schelpenzand € 6,00 
15 kg Beukensnips € 8,50 
5 kg Cede kan. of Parkiet € 20,50 
5 kg Wittemolen eivoer € 14,50 

10 kg Wittemolen eivoer € 25,00 
2 kg Trosgierst Chinees € 8,00 
1 Doos Trosgierst Chinees      € 35,00 
    

    

 
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 t 
 
 
 

Schrijf ook eens een stukje over uw vogels. 
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Friese Kolganzen op weg naar Rusland 
 
 
Bij Akkrum geboren Kolganzen op weg 
om zich als broedvogel te settelen op de 
 Russische toendra. 
Tekst: Romke Kleefstra 
 
Het was een unicum vorig jaar in 
Friesland. Voor het eerst werden buiten 
Rusland ruiende Kolganzen gevangen en 
geringd voor onderzoek. Dit gebeurde in 
het gebied van de Terkaplester Poelen, 
vlakbij het dorp Akkrum en onderdeel 
van het Sneekermeergebied. In totaal 
werden maar liefst 227 Kolganzen 
gevangen en geringd, waarvan 162 met 
een zwarte halsband. 

De broedende Kolganzen bij de Terkaplester Poelen worden al  zo’n 20 jaar gevolgd door 
Sovon-medewerker Romke Kleefstra. Eén van de onderzoeksvragen die rees, was of jonge 
Kolganzen van de Friese broedpopulatie zich wellicht elders vestigden. Het ringen van de 
ganzen kon hier licht op werpen en dat lijkt het nu al te doen. 
 
Jonge mannen aan de zwier 
Drie jonge mannen scheidden zich in de wintermaanden al af van het thuisfront. Het thuisfront 
bleef de hele winter nabij het Sneekermeergebied bivakkeren, maar de drie jonge mannetjes 
met de codes 9V4, 9A7 en 9S1 lieten zich aflezen bij respectievelijk Lelystad (Fl), Twisk (NH) en 
Meerkerk (ZH). Het lijkt erop dat ze zich aansloten bij andere broedpopulaties. 9S1 lijkt in 
Nederland te blijven en wel bij de broedende Kolganzen in de Alblasserwaard. 9V4 en 9A7 
lijken een Russische vrouw aan de haak te hebben geslagen en werden recent afgelezen in 
respectievelijk Letland en Litouwen! Dat betekent dat ze op weg zijn naar Rusland en daarmee 
zouden de Friese Kolganzen de Russische broedpopulatie zowaar aanvullen. Dat zagen we 
eerder al bij geringde Brandganzen in Nederland, die als broedvogel teruggezien werden in 
o.a. Zweden en Rusland. Dat de Friese Kolganzen dit ook doen is opzienbarend. 
 
Ook een vrouw op pad? 
Het zijn doorgaans jonge mannen die zich elders vestigen. Vrouwtjes blijven normaliter in de 
buurt van de moeder broeden, mannen gaan daarheen waar de vrouw vandaan komt. Toch is 

https://www.sovon.nl/nl/content/romke-kleefstra
https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/ruiende-kolganzen-geringd-friesland
https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/ruiende-kolganzen-geringd-friesland
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één vrouw ook op pad gegaan. 9N8 is haar code en ze zit momenteel in Nedersaksen, net ten 
oosten van de Eems, niet ver van de Dollard. 
 
Ondertussen in Akkrum 
In de broedgebieden nabij Akkrum wordt ondertussen gekeken wie waar broedt, wie met wie 
is, om zo meer inzicht te krijgen in de samenstelling van de broedpopulatie. Dat is nog een 
hele kluif, omdat de geringde Kolganzen zich behoorlijk verspreiden in de eilandpolders van de 
Terkaplester Poelen en het Sneekermeer. En dan straks kijken wie er succesvol is. 
Aflezingen van de Kolganzen zijn in te voeren op Geese.org. 
 

Nieuwe plannen voor broedvogels Waddenzee 
 

De Blauwe Kiekendief is één van de 21 soorten waarvoor 

het Actieplan Broedvogels Waddenzee herstelmaatregelen 

voorstelt. De waddenpopulatie kwijnt namelijk langzaam 

weg. Foto: Adulte vrouw boven de Vliehors. Menno 

Hornman 

 

Met veel broedvogels van de Waddenzee gaat het 
niet goed. Soorten als Kluut, Scholekster en 
Noordse Stern laten al jaren negatieve trends zien. 
Met het Actieplan Broedvogels Waddenzee willen 
de beheerders van het Waddengebied het tij 
keren. Het wordt gepresenteerd op de 

internationale Waddenconferentie die op 17 en 18 mei in Leeuwarden plaatsvindt. Sovon 
leverde de monitoringsgegevens aan voor het actieplan. 

Miljoenen trekvogels zijn afhankelijk van de Waddenzee als pleisterplaats. Maar dat niet 
alleen. De Wadden vormen een bijzonder broedgebied voor broedvogels die aan kust en water 
gebonden zijn, zoals de Eidereend, Zilvermeeuw en Strandplevier. Met tweederde van de 
populaties van deze karakteristieke soorten gaat het niet goed. Dat blijkt uit de monitoring die 
Sovon sinds 1991 coördineert in het Nederlandse deel van de Waddenzee voor het 
landelijke Netwerk Ecologische Monitoring en het TMAP programma voor de internationale 
Waddenzee. 

Herstelmaatregelen 
Vanwege deze alarmerende ontwikkelingen nam het Programma naar een Rijke Waddenzee 
het initiatief voor een actieplan. Het plan is de Nederlandse invulling van een voorstel dat in 
2016 samen met Duitsland en Denemarken voor de internationale Waddenzee werd 

http://www.geese.org/Ganzen/index.jsp
https://rijkewaddenzee.nl/nieuws/actieplan-broedvogels-waddenzee-kan-in-werking/
http://qsr.waddensea-worldheritage.org/reports/breeding-birds
http://www.waddensea-secretariat.org/management/publications/breeding-birds-in-trouble-a-framework-for-an-action-plan-in-the-wadden-sea
http://www.waddensea-secretariat.org/management/publications/breeding-birds-in-trouble-a-framework-for-an-action-plan-in-the-wadden-sea
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opgesteld. Een aantal maatregelen loopt al in de praktijk, zoals de aanleg van een vogeleiland 
bij de pier van Holwerd en inrichting van een binnendijks broedgebied bij Harlingen. Met 
allerlei gebiedsmaatregelen moeten de populaties van 21 soorten broedvogels weer op peil 
gebracht worden. 

Het actieplan wordt dit weekend gepresenteerd op de regeringsconferentie van de drie 
Waddenlanden, Denemarken, Duitsland en Nederland. Daarbij zijn de drie ministers van 
natuur van de drie landen aanwezig. 

Extra monitoring in de Waddenzee in 2018 
Beschermingswerk kan niet zonder gegevens over aantalsontwikkelingen, verspreiding en het 
broedsucces van vogels. Al decennialang worden daarom de bijzondere broedvogels van de 
Waddenzee nauwlettend gevolgd. Dat gebeurt via jaarlijkse steekproeftellingen, 
broedsuccesmetingen en in sommige gevallen met nog gerichter onderzoek (bijvoorbeeld aan 
de Scholekster en Lepelaar). Eéns per 6 jaar worden de broedvogelpopulaties van de hele 
internationale Waddenzee integraal in kaart gebracht. 

2018 is zo’n integraal jaar. Soorten die normaliter met steekproeven worden gevolgd, 
bijvoorbeeld Scholekster en Tureluur, worden dan in de hele Waddenzee tussen Den Helder 
en Esbjerg integraal geteld. In het komende nummer van Sovon-Nieuws is meer over dat 
veldwerk te lezen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.waddensea-secretariat.org/management/publications/breeding-birds-in-trouble-a-framework-for-an-action-plan-in-the-wadden-sea
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/evenementen/trilaterale-regeringsconferentie-waddenzee
http://chirpscholekster.nl/
https://www.sovon.nl/sovonnieuws
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Vogelbestand 
Eur cultuur Baardmannetje E.M.Pronk 06-28167792 

Eur cultuur Barmsijs R.J.J.van der Poll 06-25438233 

Eur cultuur Barmsijs C.A.J.Turenhout 0252-374849 

Eur cultuur Blauwborst M.J.Geerlings 0252-372609 

Eur cultuur Chinese groenling C.G.A.v.d.Ven 0252-374150 

Eur cultuur Europese vink S.v.Duijn 0228-541542 

Eur cultuur Europese vink M.J.Geerlings 0252-372609 

Eur cultuur Geelbuik sijs A.Wijsman 06-53106740 

Eur cultuur Groenling Dex Geerlings 0252-372609 

Eur cultuur Groenling C.de Mooij 0252-216823 

Eur cultuur Groenling C.A.J.Turenhout 0252-374849 

Eur cultuur Groenling C.G.A.v.d.Ven 0252-374150 

Eur cultuur Groenling C.A.van Winsen 06-51886696 

Eur cultuur Kapoetsensijs A.Wijsman 06-53106740 

Eur cultuur Kleine Goudvink M.J.Geerlings 0252-372609 

Eur cultuur Kneu Dex Geerlings 0252-372609 

Eur cultuur Magelhaansijs S.v.Duijn 0228-541542 

Eur cultuur Mozambiquaesijs W.P.Anthonissen 0252-375668 

Eur cultuur Mozambiquaesijs O.Rinzema 0252-220646 

Eur cultuur Mussen M.van Duin 06-12678579 

Eur cultuur Noorse Grote Goudvink Dex Geerlings 0252-372609 

Eur cultuur Noorse Grote Goudvink M.J.Geerlings 0252-372609 

Eur cultuur Noorse Grote Goudvink P.Hogewoning 0252-419074 

Eur cultuur Noorse Grote Goudvink R.J.J.van der Poll 06-25438233 

Eur cultuur Noorse Grote Goudvink C.A.J.Turenhout 0252-374849 

Eur cultuur Putter W.P.Anthonissen 0252-375668 

Eur cultuur Putter S.v.Duijn 0228-541542 

Eur cultuur Putter Dex Geerlings 0252-372609 

Eur cultuur Putter J.v.d.Luijt 0252-215633 

Eur cultuur Putter C.de Mooij 0252-216823 

Eur cultuur Putter R.J.J.van der Poll 06-25438233 

Eur cultuur Putter J.Pols 071-3646947 

Eur cultuur Putter E.M.Pronk 06-28167792 

Eur cultuur Putter C.G.A.v.d.Ven 0252-374150 

Eur cultuur Putter C.A.van Winsen 06-51886696 

 
 
 

Geef uw vogels op bij coördinator Vogelbestand Henk Haasnoot 
Ook als u andere vogels heeft of niet meer heeft. 
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