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

LEDEN VAN VERDIENSTE

Henk Haasnoot

Ben Zwetsloot

Con van der Ven

André Weijers

Lidmaatschap

Volwassenen      33 euro

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. vd Luijt  

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 / M

Willem Anthonissen    O 

J. Floris                      M  

E Hulsebosch             M

S. Alsemgeest            O / M

www.dekolibri.com
Let op !      Aan- en afmelden leden en andere ledenmutaties graag via 

ledenadministratie@dekolibri.com  Niet via andere bestuursleden. 
Uitzondering is een aanmeldformulier wat u inlevert op bijvoorbeeld de vogelmarkt. 

Wij zorgen dan dat dit bij genoemd adres terecht komt. 

 

mailto:ledenadministratie@dekolibri.com
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WE STAAN WEER VOOR EEN NIEUW SEIZOEN,  
 
Laatst waren we voor een paar dagen in Ommen. We zijn de tuinen van 
Ada Hofman wezen bewonderen. 20 jaar geleden toen deze net af was, 
zijn we er ook geweest. We hoorden dat de tuin van eigenaar was 
veranderd. Er was een aantal jaren geen of nauwelijks onderhoud 
gepleegd. We waren benieuwd hoe hij er nu uit zou zien. Maar we 
hebben heerlijk genoten van alle schoonheid en stilte in de tuin.  

 
S’avonds zaten we op een terrasje in de binnenstad van Ommen. Een hoop kabaal want er 
vlogen honderden kauwen over. Zij bleven hangen boven een aantal bomen. U raadt het al. 
Een heel schouwspel van aan en af vliegen voordat deze allemaal een plekje hadden gevonden 
voor de avond in de bomen. Nog nooit hadden we er zoveel bijeen gezien, schitterend.  
 
In dit maandblad staat het reglement en de nieuwe openingstijden van de vogelmarkt. Lees 
het even door zodat u goed op de hoogte bent.  
Helpers van de vogelmarkt veel succes weer voor het nieuwe seizoen. 
Laten we er een mooie en schone markt van maken, zeker vanuit het oogpunt van de vogels. 
 
De barbecue was weer top. Goed georganiseerd en de opkomst een kleine 50 personen klonk 
als een klok. Veel gezelligheid en vrolijkheid was troef. 
Er was voor iedereen voldoende eten en drinken. Zelfs de Duitse gasten van Gerrit Wesseling 
hadden het ook prima naar hun zijn. Voor wie niet geweest is een aanrader voor volgend jaar. 
  
Ook dit jaar kunnen we weer via de NBvV site kijken waar en op welk tijdstip de diverse 
tentoonstellingen gehouden worden. Per provincie kan men scrollen waar wat te beleven valt. 
Een goede aanrader voor iedereen. 
 
Op donderdag 13 september is er weer een eerst ledenavond. Ik hoop u allen daar weer te 
begroeten.  
 
 

Graag tot volgende keer,    

B. Zwetsloot  vzr.  

 

 
Spreuk van de maand: 

Als je je kinderen wilt houden, kan je ze beter laten gaan 
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Agenda 2018  V.V. De Kolibri          

25 augustus  Vogelmarkt 
  11:30 tot 15:00 uur, Locatie ’t Victorhuis.  
  Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout 
 
13 september  Openingsavond sprekersavond 
    Rein Schoonderwoerd met een lezing over Gambia.  
    Mooie opnamen van de natuur, vogels etc. Niet alleen foto’s,  
    ook diverse filmpjes 
  20.00 uur, Locatie ’t Victorhuis.  
  Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout 
 
15 september  Braderie Voorhout 
    10.00 tot 17.00 uur Herenstraat Voorhout 
 
29 september  Vogelmarkt 
  11:30 tot 15:00 uur, Locatie ’t Victorhuis.  
    Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout 
 
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 

WATERSCHALEN 
Water is zeer belangrijk voor uw tuinvogels en niet alleen om te drinken. Het is ook nodig om het 
verenkleed in goede conditie te houden. Een waterschaal mag dus niet ontbreken in uw 
vogelvriendelijke tuin. U kunt de waterschalen ophangen of op de grond zetten. 
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 5     7 2  

5 1        

2     3  9 8 

   6 1     

       8  

 9  8 6    5 

3   2      

Zwart P. v.d. Noordwijkerhout 07-sep 

Duijn A. van Voorhout 08-sep 

Noort L. Noordwijkerhout 11-sep 

Berkel J.H.M. Noordwijkerhout 20-sep 

Houtman R.R. Sassenheim 24-sep 

Zwart P. v.d. Noordwijkerhout 07-sep 

 

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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Vogelvereniging ,,De Kolibri’’  

Noordwijkerhout en Omstreken. 

Opgericht 8 mei 1957        

Voorhout augustus 2018, 
 
Geachte vogelhandelaren, gaarne nodigen wij u weer uit als standhouder 
/ handelaar op onze komende vogelmarkten. 
 
Piet van de Berg en zijn medewerkers zijn weer het aanspreekpunt. 
 
Ook dit seizoen kijken we weer of de vogels en de behuizing klopt zoals 
wij dat graag zien, namelijk gezond en in voldoende ruimte gehuisvest. 
De kooien dienen schoon en keurig uit te zien, ook aan de buitenzijde. 
Ook dienen zij te zijn voorzien van water en voer.  
 
Belangrijke mededelingen 

• De zaal voor de handelaren is open om 11.00 uur 

• De officiële openingstijd is 11.30 uur, sluiting 15.00 uur 

• U bent verplicht om tot 15.00 uur de stand te bemannen. 

• We willen geen in en verkoop buiten het gebouw 

• Voor het aantal vogels in de kooi dient u het reglement te 
raadplegen. 

• Maak van de markt een visitekaartje, het is goed voor de vogels, u 
en onze vereniging. 

• Ik hoop dat het weer een gezellige markt mag zijn, waar het voor 
iedereen fijn vertoeven is en dat er veel goede zaken gedaan 
mogen worden. 

• Onderstaande punten blijven ook dit jaar weer van kracht. 
 

1. De maximale tafellengte voor u blijft 5 strekkende meter. Bij 
drukte schikken we allemaal in. Cor van Schaik huurt tafels voor 
hem gelden andere regels. 

2. Uw plaats wordt bepaald door de vogelmarktgroep, zij wijzen aan. 
3. De tafels dienen aan 2 zijden gebruikt te worden. 
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4. De kooien dienen schoon en met de juiste aantal vogels getoond te 
worden. 

5. Roken is uit de boze, en doen wij buiten. Het is slecht voor U en de 
vogels. 

6. Het reglement hangt in de zaal, kijk er naar en volg de regels op. 
7. Vogels die niet door de beugel kunnen, dienen direct op de eerste 

aanwijzing verwijderd te worden. 
8. Lopers in de zaal worden niet toegestaan. 

Wij blijven als bestuur hameren op bovengenoemde op de komende vogelmarkten. 
Blijf scherp op uw vogels en kooien letten. Gezond en schoon verkoopt altijd nog beter. 
Bijgesloten is er de agenda en het reglement van de vogelmarkt. 

 
Met vriendelijke groet namens het bestuur. 
Hoogachtend,  Ben Zwetsloot  vrz  vv De Kolibri  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Mobiel: 06 54 28 56 95 
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VOGELMARKTREGLEMENT 2018/2019 

Locatie ‘t Victorhuis 

 
1. Om 10.30 uur wordt de zaal door ons in gereedheid gebracht, en kunt u vanaf 11.00 uur 

kunt u uw stand in orde maken.  
2. Voor het publiek is de vogelmarkt open van  11.30 tot 15.00 uur. Daarna wordt de zaal 

opgeruimd zodat deze schoon opgeleverd kan worden aan het Victorhuis. 
3. Mocht er onverwacht iemand overlijden in de Victorparochie dan zal in verband hiermee 

van het Victorhuis geen gebruik worden gemaakt. Wij moeten deze als vereniging “ De 
Kolibri’’ dan afstaan. Wij zorgen ten aller tijde voor vervangende ruimte.   

4. Men verplicht zich niet teveel vogels in een kooi te hebben, maatstaf geldt: 
 
 Kleine universeelkooi 6   klein tropische vogels 
  4   kanaries of gelijkwaardig 
  4   agaporniden of gelijkwaardig 
 
 Grote parkietenkooi  8   klein tropische vogels 
  4   neophema’s of gelijkwaardig 
  2   roodruggen of gelijkwaardig 
  1   pennant rosella of gelijkwaardig 

Voor loopkooien is geen plaats meer  
      Deze mogen alleen voor vervoer van de vogels gebruikt worden. 

5. Vogels moeten in deugdelijke schone kooien gehuisvest zijn. 
Het is geen reclame voor de vogelsport, laat staan dat het voor u reclame is 

6. Vogels die visuele gebreken vertonen, dan wel ziek zijn, moeten op eerste aanwijzing 
verwijderd worden. Het welzijn van de vogels gaan ons zeer ter harte.  

7. Het is niet toegestaan om ongeringde Europese Cultuurvogels op de vogelmarkt te 
verhandelen. Voor alle vogels, die te koop worden aangeboden, gelden de Sites regels. 

8. Geen sier- en postduiven, voor hoenderachtige geldt een inentingsbewijs 
9. Straathandel (buiten de zaal van ‘t Victorhuis) niet is toegestaan. Vogels en benodigdheden 

worden alleen in de zaal verkocht. 
10. De toegang tot de vogelmarkt en standhuur zijn GRATIS. Er kunnen geen rechten op 

plaatsen worden opgeëist. 
11. Door aanwezigheid onderwerpt men zich aan de bepalingen van dit reglement. Men staat 

hier voor eigen verantwoording. De Kolibri aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor 
eventuele schade, als ook voor ondeugdelijke aan-  en of verkoop.  

12. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. 
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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. 

13 September 
Rein Schoonderwoerd met Gambia!! 

Victorhuis 20.00 uur 
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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 september 2018. 

mailto:info@4allprints.nl
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10 van de allerzeldzaamste zangvogels (laatste 6) 
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… 
 
5. Rowleys monarch 

Ondanks zijn fel- en hemelsblauwe verenkleed wist deze verborgen levende soort zich meer 
dan 120 jaar lang aan waarneming door mensen te 
onttrekken. Hij werd als uitgestorven beschouwd, 
totdat in 1998 een kleine populatie werd ontdekt. De 
vogel komt alleen voor op het Indonesische eiland 
Sangihe Besar en telt minder dan 50 individuen. Die 
leven in diepe kloven van de laatste 8 vierkante km 
bos die er nog over is; de rest van het eilandwoud is 
omgevormd tot cultuurland. Ook die laatste 
kilometers dreigen echter te verdwijnen. 

Er bestaat inmiddels enig vogeltoerisme op het 
eiland; de hoop is dat dit de lokale bevolking ertoe 
aanzet om enkele kleine bergbossen te behouden. 
 
 
6. Somalische sporenleeuwerik (Heteromirafra archeri) 

Deze graslandspecialist moet in heel geringe 
aantallen nog voorkomen in de restanten van 
zijn oorspronkelijke habitat in Ethiopië en 
Somalië. Er zijn aanwijzingen dat er nog enkele 
tientallen – in elk geval minder dan 250 – vogels 
resten. 

Dat is nog erger dan het klinkt, omdat deze 
leeuwerik een scheve geslachtsverhouding 
heeft; heel veel meer mannetjes dan vrouwtjes. 

De effectieve populatieomvang is daardoor feitelijk nóg kleiner. De lokale bevolking probeert 
door gezamenlijk beheer om graslanden te behouden. Dat zou de aantalsdalingen moeten 
stoppen. Lukt dat niet, dan zijn er over drie generatie nog slechts 50 vogels over. En dan komt 
deze soort de twijfelachtige eer toe van de eerste uitstervende soort op het vasteland van 
Afrika. 
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7. Bugun-timalia 

In 1995 pas werd de spectaculair ogende bugun-timalia voor het eerst waargenomen. En het 
duurde nog tot 2006 voor hij formeel beschreven werd. Daarmee was hij de eerste nieuwe 
vogelsoort in meer dan 50 jaar die in India 
werd ontdekt. Het kleine leefgebied van 
deze babbelaar is beperkt tot een 
bergachtige streek in de heuvels van het 
Eaglenest Wildlife Sanctuary in de staat 
Arunachal Pradesh. De soort werd 
vernoemd naar de Bugun, een 
bevolkingsgroep die in de buurt van de 
vogels woont, en is ongelooflijk kwetsbaar. 
Vermoedelijk bestaan er slechts 14 
individuen; er zijn daarnaast drie 
kweekparen. 
 
 
 
8. Witbuikwipstaart (Cinclodes palliatus) 

In de hoge Andes van Midden-Peru leven op 4400 tot 5000 meter hoogte, in een 
moerasgebied, enkele tientallen witbuikwipstaarten. Het zijn grijs-wit-bruine vogels met een 

lange staart: 24 centimeter. De 
populatie wordt geschat op 
minder dan 250. Hij vereist een 
heel specifieke leefomgeving met 
onder meer mineraalrijk 
stromend water en bemoste 
keien. Dat habitat wordt fors 
bedreigd: overbegrazing door 
alpaca's, lama's en schapen, 
mijnbouw, de winning van turf 
ten behoeve van tuinbouw en 
ontwatering voor de landbouw. 

De vooruitzichten voor deze zeer zeldzame, endemische soort zijn daarom somber, tenzij de 
inspanningen voor natuurbehoud flink worden opgeschroefd. 
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9. Palila 

Van de nog niet uitgestorven Hawaïaanse vinkachtigen is de palila een van de grootste. Zijn 
voortbestaan is echter heel onzeker na jaren van droogte en voedselschaarste. Het cynische is 
dat de palila zich in de loop van de evolutie wonderlijk goed heeft aangepast aan zijn 
gevaarlijke voedsel, maar nu door hongersnood dreigt uit te sterven. De vogel voedt zich bijna 
uitsluitend met de zaden van de 
Hawaïaanse endemische māmane-
plant. De meeste andere dieren 
zouden dood neervallen van het gif in 
de zaden, maar niet deze kleurrijke 
vogel. 

De māmane is, net als de palila, 
endemisch en groeit alleen in bossen 
op de hellingen van de vulkaan Mauna 
Kea, op 2000 tot 3000 meter hoogte. 
De langdurige droogte die de zaadproductie van de māmane fors heeft aangetast, is op zijn 
beurt de oorzaak van een extreem snelle bevolkingskrimp bij de palila. 
 
 
 
10. Hawaïkraai 

De verreweg zeldzaamste van alle 10.965 zangvogels is de Hawaïkraai. Ooit was hij een heel 
gewone verschijning op het eiland, maar in 2002 verdwenen de laatste twee in een natuurpark 
op de vulkaan Mauna Kea. Op dat 
moment was de soort al praktisch 
weggevaagd door habitatverlies, 
vervolging en hoogstwaarschijnlijk 
ook de introductie van vogelmalaria 
op het eiland. Tegenwoordig is het 
een van de vijf vogelsoorten die 
alleen in gevangenschap nog 
voortbestaan. Met een ambitieus 
project wil men proberen de kraai 
als wilde soort terug te brengen. Het 
is de bedoeling om zes dieren uit een fokprogramma vrij te laten in een van de nationale 
parken van het eiland. 
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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/


V.V. De Kolibri 2018                             16                                    Noordwijkerhout 

 

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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================================================ 
Te koop Grasparkieten, Valkparkieten en Swiftparkieten 

Met vriendelijke groet, Peter Honsbeek Katwijk aan Zee 06 - 53410173 

www.hobbykwekerhonsbeek.nl 

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

 

Bewijs dat koolmezen eikenprocessierupsen 
uit nesten eten 

Eerder hebben we aangetoond dat koolmezen zowel jonge als oudere eikenprocessierupsen 
eten. Twee video's laten nu zien dat ze ook rupsen opeten die overdag in de karakteristieke 
eikenprocessierupsnesten verscholen zitten. Ze maken daarvoor zelf gaten in de nesten. 
Koolmezen kunnen een prominente rol spelen in de beheersing van processierupsen, maar 
enkel nestkasten plaatsen is niet voldoende. 
Diverse mensen vragen of de vluchten van de eikenprocessievlinder al begonnen zijn, omdat 
veel nesten gaten vertonen die er uitzien als uitvlieggaten. Tijdens het volgen van enkele 
eikenprocessierupspopulaties vonden we de 'schuldige': de koolmees. Paul van Heijningen, 
hovenier/bestrijder van Timmerman Groenvoorziening, maakte onlangs een filmpje van een 
koolmees die rupsen uit eikenprocessierupsnesten haalde. 
 

Vraag en Aanbod 

http://www.hobbykwekerhonsbeek.nl/
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Natuurlijke vijanden prominente rol bij beheersing eikenprocessierups 
Eerder deze week maakten we bekend dat eikenprocessierupsen één of twee jaar en 
misschien wel langer in verlengde diapauze in de grond kunnen verblijven. Omstandigheden 
zoals dreiging van voedseltekort, hete periodes, of extreem nat weer maken dat ze de grond in 
vluchten om eruit te komen zodra de omstandigheden weer gunstig zijn. Ook in 2018 zien we 
veel verlaten nesten, wat erop duidt dat daar de rupsen in de grond gekropen zijn. Wanneer 
de vlinders gaan uitvliegen is niet bekend. Het kan zijn dat een deel in 2018 uitvliegt, maar 
mogelijk dat ze pas in 2019 of later uitvliegen. 
De mogelijkheid van een verlengde diapauze maakt de beheersing ingewikkelder, maar niet 
onmogelijk als er meer geïnvesteerd wordt in het bevorderen van de lokale omstandigheden, 
waarbij natuurlijke vijanden zoals sluipwespen, sluipvliegen, roofwantsen en loopkevers een 
kans krijgen om zich te ontwikkelen. Ook vogels zullen een prominente rol moeten krijgen, 
vooral mezen eten eikenprocessierupsen, zoals we eerder hebben gepubliceerd. 
 
Geschikte plaatsen voor nestkasten 
Het aantal mezen in de omgeving is te vergroten door het plaatsen van nestkasten. De 
aanwezigheid van nestkasten is echter niet voldoende om meer mezen te krijgen. De vogels 
zullen alleen de nestkasten bezetten als de omstandigheden in de omgeving gunstig zijn. Er 
moet bijvoorbeeld water in de buurt van de nestkasten zijn. Vogels willen graag badderen en 
water drinken. Verder moeten er in de buurt plekken zijn waar ze heen kunnen vluchten bij 
dreiging. 
Het plaatsen van nestkasten langs drukke provinciale wegen is sterk af te raden. Jonge vogels 
vliegen alle kanten uit als ze de nesten verlaten en zullen vermoedelijk massaal worden 
doodgereden. Ook de ouders die druk bezig zijn met voeren van de jongen lopen risico’s te 
worden aangereden. 
Geschikte plekken voor nestkasten zijn: 

• Woonwijken: inwoners kunnen daar in hun tuinen voor water zorgen. 

• Buitengebieden met sloten of plassen in de buurt van de nestkasten. 

• In eikenbomen langs sportvelden en golfbanen. 

• Begraafplaatsen 

• Schoolpleinen 

• Bejaardencentra 

• Open plekken in bossen 

• Langs recreatieplassen waar veel mensen komen 
Tekst: Silvia Hellingman, Hellingman Onderzoek en Advies en Arnold van Vliet, De 
Natuurkalender, Wageningen University 
Foto: Silvia Hellingman (leadfoto: koolmees in nest eikenprocessierups) 
Films: Paul van Heijningen; Silvia Hellingman 
 

 

https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=24441
http://www.natuurkalender.nl/
http://www.natuurkalender.nl/
http://www.esa.wur.nl/
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Artikelen of andere zaken voor het maandblad inleveren 

voor 20 september 2018. 
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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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Raaf lijkt terug in de Kennemerduinen 

De afgelopen weken zijn geregeld twee raven te vinden bij een ‘kringloopkadaver’ in de 
Kennemerduinen ten westen van Haarlem. Daarmee lijkt het gebied een nieuwe vaste 
bewoner te hebben. Het ziet ernaar uit dat deze aaseter zich dankzij de terugkeer van dode 
dieren weer vestigt in de natuur van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. 
Het gaat steeds beter met raven in Nederland. Decennialang had de raaf een ontzettend slecht 
imago en heerste de gedachte dat hij een brenger van ongeluk was. Door intensieve vervolging 
ging de soort snel achteruit en verdween de raaf uit Nederland. Dat raven weer in Nederland 
broeden is te danken aan een herintroductieproject op de Veluwe sinds midden jaren 
zeventig. 
 
Dood doet Leven 
Als echte aaseter profiteert de raaf van dode dieren in de natuur. Kadavers zijn onmisbaar in 
de natuur. Ze vormen de laatste schakel in een ingenieuze voedselketen. De dood van het ene 
dier betekent letterlijk het (over)leven van een ander. Het laten liggen van grote dode dieren 
in de natuur is echter ongebruikelijk in Nederland. In het project Dood doet Leven streeft ARK 
Natuurontwikkeling met verschillende organisaties als PWN en Ekogrön, naar meer kadavers 
van grotere diersoorten in de natuur. 
 
Uitzonderlijke kadavers 
Wilde dieren zoals konijnen, reeën en herten mogen na hun dood blijven liggen in de natuur 
en deel uitmaken van de natuurlijke cyclus van leven en dood. Wildlevende paarden en 
runderen in natuurgebieden moeten echter na hun dood ter destructie worden aangeboden. 
Een uitzondering hierop is als het afvoeren praktisch niet mogelijk is doordat een dood dier 
bijvoorbeeld onvindbaar is, in verre staat van ontbinding verkeert of op een onbereikbare of  
kwetsbare plek ligt. Op aanwijzen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 
mogen deze zogeheten 'buitenmachtelijke' of 'kringloopkadavers' blijven liggen om 
opgenomen te worden in de natuurlijke kringloop. 
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Dood doet Leven 
(Bron: Jeroen 
Helmer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schotse hooglander als 'kringloopkadaver' 
Eind maart werd een 16 jaar oude Schotse hooglander in het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland na zijn dood aangemerkt als kringloopkadaver. Op aanwijzen van de NVWA 
bleef de stier liggen omdat weghalen praktisch niet mogelijk bleek. Cameravallen registeren 
hoe het dier wordt opgenomen in de natuurlijke kringloop. Op deze wildcamera’s was te zien 
hoe eksters, kraaien en vossen het kadaver al snel als voedselbron ontdekten, toen er ineens 
twee raven bij de dode stier opdoken. Van de vroege ochtend tot in de schemering weet dit 
paartje raven het kadaver te vinden. 
 
Raaf terug als broedvogel in Noord-Holland 
In 2016 kwamen voor het eerst sinds de achttiende eeuw weer ravenjongen ter wereld in de 
provincie Noord-Holland, in de omgeving van ’s Graveland. In 2017 meldden vogelaars al 
activiteit van raven in de Kennemerduinen. Deze grootste vogel uit de familie van de kraaien 
staat bekend als vroege broeder waarvan het broedsucces met name afhankelijk is van de 
beschikbaarheid van aas. Nu blijkt dat er een paartje aanwezig is, mogen we in 2019 misschien 
wel de eerste ravenjongen in de Kennemerduinen verwelkomen. 
 
Tekst: Bart Beekers & Karsten Reiniers, ARK Natuurontwikkeling en Bob Kiel, PWN 
Film: Ruud Maaskant, PWN 
Foto: Han Bouwmeester 
Tekening: Jeroen Helmer, ARK Natuurontwikkeling 
 

https://www.ark.eu/
https://www.pwn.nl/
https://www.pwn.nl/
https://www.ark.eu/
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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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Wat voor onderzoek is nodig om vogels te beschermen? 
 
Tellen, ringen, radar, zenders en geolocators 
Er zijn verschillende onderzoeksmethoden om meer te leren over vogels, zodat we ze kennen 
beschermen. Belangrijke vragen daarbij zijn: gaat een vogel vooruit of achteruit, wat is de 
trend, en, vervolgens wat is de oorzaak van bijvoorbeeld de achteruitgang en  met welke 
beschermingsmaatregelen is de vogel echt geholpen. Om die reden moet duidelijk waarom 
hoeveel vogels er zijn en waar ze zich bevinden. Er komen steeds meer onderzoeksmethoden 
bij. 
 
Tellen 
Vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw worden vogels al systematisch geteld. Landelijke 
tellingen worden gecoördineerd door Sovon Vogelonderzoek Nederland. Deze tellingen 
worden voornamelijk verricht door vrijwilligers. 

VOGELWEETJES 
 

https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelweetjes#vraag330
http://www.sovon.nl/
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Ringen 
Het Vogeltrekstation coördineert in Nederland het vangen en ringen van vogels voor 
wetenschappelijk onderzoek. Ze krijgen een individueel herkenbare pootring. Door het terug 
vangen van deze vogels (of van afstand aflezen van de ringen), wordt informatie verkregen 
over trek, reproductie, doodsoorzaken en leefgebieden. 
 
Radar 
Veel trek speelt zich ’s nachts af of heel hoog in de lucht. De opkomst van het radaronderzoek, 
eind jaren zestig, was daarvoor een uitkomst. 
 
Zenders 
Sinds enkele jaren kunnen vogels van een zendertje worden voorzien, zoals roerdompen of 
purperreigers. Daardoor kunnen ze op ieder moment van de dag worden gevolgd en komen 
we meer te weten over de trekroutes en mogelijkheden om ze op die route te beschermen. 
 
Geolocators 
Lichtgevoelige chips die ook op kleinere vogels kunnen worden bevestigd met piepkleine 
rugzakjes, zoals bij boerenzwaluwen. Zodra de vogels kunnen worden terug gevangen als ze 
weer naar hun broedgebied terugkeren, kan de chip worden uitgelezen. Op die manier kan 
worden bepaald waar de vogel is geweest. 
 
Zijn ringen en zenders zielig? 
Het aanbrengen van een ring of zender levert kortdurende stress op voor de vogel. Er wordt 
echter altijd gezorgd dat de vogels er zo min mogelijk last van hebben en dat het geen 
gevolgen heeft op de lange termijn. Het is belangrijk dat ze hun natuurlijke gedrag blijven 
vertonen, voor de vogel zelf, maar ook omdat de onderzoeksgegevens anders niet 
betrouwbaar zijn. 
 
Een vogel met ring gevonden of gezien, waar kan ik dat doorgeven?  
Er zijn verschillende soorten ringen: metalen ringen, gekleurde ringen, maar ook halsbanden, 
penningen, vleugelmerken enzovoort. Al deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan 
het Vogeltrekstation. 
 
 
 
 
 
 
 

13 September 
Rein Schoonderwoerd met Gambia!! 

Victorhuis 20.00 uur 

https://www.vogeltrekstation.nl/nl/vogels/ring-gevonden
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelweetjes#vraag362
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelweetjes#vraag363
https://www.vogeltrekstation.nl/nl/vogels/ring-gevonden
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Vogelbestand 
Agapornis Taranta B.J.Zwetsloot 0252-216636 

Duiven Diamant duifje C.A.van Winsen 06-51886696 
Eur cultuur Staartmees R.Tjoelker 06-26931710 

Eur cultuur Sijs M.van Duin 06-12678579 

Eur cultuur Sijs R.R.Houtman 0252-215737 
Eur cultuur Sijs C.de Mooij 0252-216823 

Eur cultuur Sijs R.J.J.van der Poll 06-25438233 
Eur cultuur Sijs J.Pols 071-3646947 

Eur cultuur Sijs E.M.Pronk 06-28167792 

Eur cultuur Sijs C.G.A.v.d.Ven 0252-374150 
Eur cultuur Yarrelsijs A.Wijsman 06-53106740 

Eur cultuur Zwartkopsijs A.Wijsman 06-53106740 
Eur cultuur Spotvogel M.J.Geerlings 0252-372609 

Forpus Blauwvleugel C.G.A.v.d.Ven 0252-374150 
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 P.R.J.Lommerse 06-51559358 
Kanarie Algemeen J.v.d.Luijt 0252-215633 

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

Kanarie Algemeen G.P.M.Ruigrok 0252-517013 
Kanarie Algemeen C.W.H. van Saase 0252-529856 

Kanarie Algemeen C.A.van Winsen 06-51886696 
Kanarie Algemeen W.A.M. Zonneveld 071-3610391 

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 

 
 
 

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