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BESTUURSPAGINA V.V. DE KOLIBRI
LEDEN VAN VERDIENSTE

Henk Haasnoot

Ben Zwetsloot

Con van der Ven

André Weijers

Arno Ooms

Lidmaatschap

Volwassenen      33 euro

AOW (66 jaar)      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 / 06-17101376

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

Chr. vd Ven (Christiaan)

Quarless van Uffordstraat 66

2202 NJ Noordwijk

06-14179280

ringencommissaris@dekolibri.com

Materiaalcommissaris

Boekhorstlaan 42

2215 BD Voorhout

0252-216636 / 06-17101376

benzwetsloot@live.nl

Prijzencommissie

T. Zwetsloot (Toos) / 

M. en J. Elstgeest (Mies & Jos)

van Gendtlaan 37

2121 WW Bennebroek

023-5848543

mies.elstgeest@online.nl

Coördinator Vogelmarkt

W. Anthonissen (Willem)

Andellaan 20

2211 JV Noordwijkerhout

0252-375668

geen E-mail

Coördinator Vogelbestand

F.E.C.W. Hoogervorst

Veenburg 4

2171 CW Sassenheim

06-28244576

f.hoogervorst@ziggo.nl

Maandbladbezorgers; 

A. Weijers, C. de Mooij, E. 

Hulsebosch, J. vd Luijt en W. 

Anthonissen  

In geval van overgenomen 

artikelen is de vereniging niet 

aansprakelijk. Alle ingezonden 

kopy blijft voor verantwoording 

van de auteurs.

Vogelmarktwerkgroep

Gerrit Wesseling         O

Theo Hogervorst          O / M

Willem Anthonissen    O 

E Hulsebosch             M

S. Alsemgeest            O / M

S. Mourits                   O / M

Ingrid Wesseling       Loterij

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. 

Uitgifte maandblad december 2020 medio  
28 november 2020 

 
 

 

mailto:ledenadministratie@dekolibri.com
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Mijn vriend is er weer. 
Afgelopen week was ik bezig in mijn volière die leeg was. De deur stond 
open tijdens het koffie drinken. Mijn vriend was de volière ingevlogen. 
Maanden heb ik hem niet gezien, maar nu was hij er weer. Een prachtig 
vogeltje, heel vriendelijk en benaderbaar. Ik kon het niet nalaten om een 
foto van hem te maken. In mijn ene hand de roodborst, en in de andere 
hand mijn telefoon. Schitterend gelukt, vind ik. Nu vliegt hij weer rond 
en ongetwijfeld komen we elkaar weer tegen. 
 

Naar aanleiding van de persconferentie afgelopen 
dinsdag mogen er geen evenementen worden 
gehouden. Dat was de doodsteek voor de komende TT.  
De inschrijvingen werden door 17 inzenders 
gehonoreerd met 241 vogels. 
Op de laatstgehouden ledenavond werd ook de 
medewerkerslijst volledig ingevuld. De tentoonstelling 
kon beginnen. Maar de tijd haalde ons in. 
Reisbewegingen worden afgeraden en zoveel mogelijk 
thuisblijven was het devies. Dus ook voor ons, veiligheid 
en gezondheid voor ons allen is het beste waar we ons 
op kunnen richten. Volgend jaar hebben we een nieuwe kans.  
 
Ook de ledenavond van november en december laten we aan ons voorbij gaan. 
Met 30 man mogen we naar binnen, maar de bar mag niet open. Dus is het voor het Victorhuis 
geen doen. Zo ook de vogelmarkt van oktober en november is iets wat we niet moeten willen. 
Dus ook die gaan niet door, schrappen in de agenda’s.  
 

Vanaf deze plaats wil ik Christian van der Ven voorstellen als onze nieuwe 

ringencommissaris. Wij als bestuur zijn heel blij met een nieuwe man als commissaris. Hij heeft 
al meegelopen met zijn vader, die na 25 jaar het stokje doorgeeft en weet waar hij aan begint. 
Voor de vereniging een puike oplossing. Christian veel succes. Zijn gegevens staan voor in het 
maandblad op de bestuurspagina. 
 
Naast de TT hebben we ook de Bingo afgelast. De dames hebben de prijzen in de ijskast gezet 
en hopen deze in maart 2022 weer voor de dag te halen. Het werk is niet helemaal voor niets 
geweest. 
We zien elkaar een hele tijd niet meer maar toch: Voor iedereen goede gezondheid, pas goed 
op elkaar en volg de aanwijzingen van de overheid op. Daar worden wij allemaal beter van.  

B. Zwetsloot  vrz.  
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Agenda 2020  V.V. De Kolibri          

Ivm Corona maatregelen zijn alle activiteiten voor 2020 vervallen. 
We hopen in januari 2021 de draad weer op te pakken. 
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Weijers A.A.M. Noordwijkerhout 4-11 
Mooij C. de. Sassenheim 5-11 

Heemskerk vd Berg A.J.  Noordwijkerhout 5-11 

Winsen C.A. Warmond 6-11 
Veek J.G.M. v.d. Noordwijkerhout 9-11 

Helmink T.J.G. Heemstede 11-11 
Turnhout H. Noordwijkerhout 23-11 

Nederpel J.P.C.M. Noordwijkerhout 23-11 
Beek J.W. van Sassenheim 25-11 

Hoogervorst H Noordwijk 26-11 

Bornhijm W.H.B. Noordwijkerhout 27-11 
Kempen N. van Voorhout 30-11 
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Verslag TT-vergadering 8 oktober 2020 
Aanwezig 13 leden 
 

Opening. 
Ben Zwetsloot heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. 
Normaal is het een stuk drukker op de ledenavonden, maar dat zal ongetwijfeld door Corona 
komen. 
 

Mededelingen 
Vanuit de rayonvergadering d.d. 14 september 2020 

- Een aantal verenigingen heeft zich afgemeld voor deze vergadering 
- De rayontentoonstelling 2020 gaat definitief niet door 

o 2021 hoopt Roelofarendsveen deze weer te organiseren. 

Spreuk van de maand:  

Hoe eer de vogel zingt, hoe eer de kat hem wringt 

Wie vindt het leuk om een taak binnen de vereniging op zich te 
nemen.  

- Materiaalcommissaris 
- Organisatie Fietstocht 
- Organisatie Jaarlijks dagje uit 
- Organisatie jaarlijkse Barbecue 

Geef je op bij het bestuur. Het kan natuurlijk een persoon zijn maar 
ook een groepje. Vele handen maken licht werk !! 

Uw pen via de mail? 
 

Natuurlijk kan dat !! 
Mail naar secretaris@dekolibri.com 

Artikelen of andere zaken voor het maandblad inleveren 

voor 20 november 2020. 
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- De districttentoonstelling gaat niet door in 2020. 
- De districtvergadering in Ridderkerk gaat wel door maar mag slechts door 1 persoon per 

vereniging bezocht worden. 
- Status Tentoonstellingen 2020 

o Alphen a.d.Rijn geen show 
o Nieuwekoop  geen 
o Voorburg   geen 
o Zoetermeer  geen 
o Hazerswoude  geen 
o Nieuwveen  geen 
o Noordijkerhout wel (eerst nog ledenvergadering) 
o Katwijk   wel (eerst nog ledenvergadering) 
o Roelofarendsveen wel  

 De verenigingen die wel door zouden willen hebben een coronaproef oplossing gevonden, 
werken dit nog verder uit. 

- Per 1-1- 2021 zal De Alphense Vogelvrienden worden opgeheven. Gebrek aan bestuur en 
leden die een taak op zich willen nemen. Nu komt al het werk terecht bij enkele 
mensen. 

- Nieuwveen zal deze keer geen busreis naar Zwolle organiseren i.vm. bezoek aan de NBvV 
show. 

 
Mededelingen De Kolibri 

- De vogelmarkt is bezocht door circa 70 vogelliefhebbers. 
o De 1,5 m werd beter aangehouden dan de augustusmarkt. 
o De extra tent bij ’t Victorhuis is weggehaald (niet nodig) 
o Of de Vogelmarkt oktober doorgaat weten we nog niet. 

 
- De bingo in oktober gaat niet door. 

o De kranten en Blik op Noordwijkerhout zijn ingelicht.  
 
Agendapunten 
Tentoonstelling 2020 

- Ben heeft een plattegrond gemaakt van de TT locatie Veldzicht. Er zijn aparte ruimten en 
keuken, die we allemaal mogen gebruiken. 

- Onderlinge afstand tussen de keurmeesters ruim 3 meter. 
- Totaal zijn er 240 vogels ingeschreven van 17 inzenders.  
- 4 keurmeesters, 4 dragers, 1 keuken en 3 administratie. 
- We printen terplekke een eenvoudige catalogus (zonder advertenties e.d.) 
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***   Medewerkers lijst verkorte Onderlinge Tentoonstelling 2020  *** 
 

Geen voerploeg tijdens de TT                                                                                                                                 
Keuken diensten o.l.v. Willem Anthonissen  
Woensdag 28 oktober van 15.00 uur - 20.00 uur.     
Donderdag 29 oktober van 8.00 uur - 14.00 uur. 

                                                      

Kooien ophalen 
Vrijdagmiddag 23 oktober 14.00 uur bij R. Rotteveel Oude Herenweg 18 Voorhout  
Ben Zwetsloot en Oege Rinzema 

 

Kooien wegbrengen 
Zaterdagmiddag 31 oktober 15.00 uur bij R. Rotteveel Oude Herenweg 18 Voorhout  
Ben Zwetsloot en Jos Luyten 

 
Tentoonstellingsmateriaal ophalen. 
Woensdag 28 oktober 13.00 uur bij R. Rotteveel Oude Herenweg 18 Voorhout    
Ben Zwetsloot 

 

Het opzetten van de tentoonstelling/inbrengen vogels 
Woensdag 28 oktober van 15.00 uur - 20.00 uur. 
Ben Zwetsloot, Arno Ooms en Cees Spruit 

 

Het opzetten van de tentoonstelling in definitieve ruimte     
Donderdag 29 oktober van 7.30 uur – 8.00 uur. 
Emiel v Noord, Jos Elstgeest, Theo Hogervorst, Cor de Mooij en Ben Zwetsloot 

 

Voordragers 
Donderdag 29 oktober van 9.00 uur - 14.00 uur. 
Emiel v Noord, Jos Elstgeest, Theo Hogervorst, Cor de Mooij 

 

Tentoonstelling bezoeken (door de inzenders) 
Donderdag 29 oktober van 14.00 uur – 17.00 uur 

 

Het afbreken van de tentoonstelling/uitkooien vogels 
Donderdag 29 oktober van 17.00 uur - 20.00 uur. 
Ben Zwetsloot en Arno Ooms 

 

Tentoonstellingsmateriaal wegbrengen. 
Vrijdag 30 oktober 14.00 uur bij R. Rotteveel Oude Herenweg 18 Voorhout  
Ben Zwetsloot en Willem Anthonissen   
 
Rondvraag geen 
Voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis. 
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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 
 

VRAAG EN AANBOD 
 

TE KOOP AANGEBODEN 
3 parkieten broedblokken 25 x 25 x 32 cm met invlieggat 6 cm 
Jeroen Ooms 06-33583886 

Opmerking 
Inmiddels weten we dat door de coronamaatregelen het houden van een 
tentoonstelling is verboden. Het hiervoor beschreven verslag mag ik u niet onthouden, 
maar de inhoud is natuurlijk niet meer aan de orde. Erg jammer. Toch is het werk niet 
voor niets geweest. Ik bedank alle leden en medewerkers die met goede intenties toch 
een goede poging hebben gewaagd om e.a. te realiseren. Een ruimte gevonden, een 
coronaproef situatie gecreëerd, voldoende inzenders, vogels en helpers. Het geeft ook 
aan dat we als vereniging over veel veerkracht, inzet en creativiteit beschikken als het 
gaat om het organiseren van onze activiteiten. Allen hartelijk dank namens bestuur. 
Vriendelijke groet, 
Arno Ooms, secretaris 

mailto:info@4allprints.nl
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TE KOOP AANGEBODEN 
12 kooien van 100 cm 
6 kooien van 80 cm.  
Inclusief blokken en bakjes 
etc.  Teab  
Mail naar 
convdven@hotmail.com  
Christan vd Ven zal op uw 
mail reageren 
 

 

Natuurjournaal 1 augustus 2020 
Roodborst moet keuzes maken. 

 

Het broedseizoen van 

de roodborst zit erop, alle jongen 

zijn (hopelijk) volwassen en 

zelfstandig geworden, en nu 

staat het kleine vogeltje voor een 

duivels dilemma. In de winter is 

er in Nederland maar weinig eten 

te vinden voor deze insecteneter. 

Naar Spanje of Portugal reizen, 

waar wel eten is, lijkt een goede 

optie. Maar zo'n reis is niet zonder gevaar: de roodborstjes kunnen verdwalen, oververmoeid 

raken of slachtoffer worden van illegale jacht. In Nederland hebben ze kans om van de 

honger om te komen, maar... Ze zijn wél als eerste ter plekke om de beste broedplekken uit 

te kiezen. Elk individu maakt zijn eigen keuze. Wat zou het roodborstje in jouw tuin gaan 

doen? 

Tekst: Marjolein Mooij, Nature Today Go 

Foto's: Piet Munsterman & Rutger Barends 

mailto:convdven@hotmail.com
https://naturetoday.nl/#/soort/3733
http://www.naturetoday.nl/
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Vogeltje gevonden, wat nu? 
Bereid u vast voor op het vinden van een jonge vogel, die eruit ziet alsof hij beter in het nest 
was gebleven. Van mei tot juli wordt Vogelbescherming namelijk platgebeld met de vraag: wat 
moet ik doen met een gevonden vogeltje? Gezellig die bellers, maar soms wat druk, helemaal 
in coronatijd. Daarom: alles wat u wel of niet kan doen om jonge vogels te helpen in 6 vragen 
én antwoorden. 
Wat voorkennis: het is normaal dat jonge vogels hun nest verlaten als ze nog niet kunnen 
vliegen. Ze passen er gewoon niet meer in en leven een paar dagen in een boom of op de 
grond tot ze wel kunnen vliegen. In die periode zijn de ouders in de buurt, voeren nog wat bij 
en leren de jongen zelfstandig worden. 

In negen van de tien gevallen helpt u het jong dus het allerbest door het met rust te laten. En 
wees gerust, zelfs als u de oudervogels niet ziet, zijn ze wel in de buurt. Ze zoeken voedsel of 
zijn zich voor u aan het verstoppen. Uw aanwezigheid geeft alle betrokken vogels alleen maar 
stress, wat overleven juist moeilijker maakt, dus geef het jong de ruimte. 

Daarmee is natuurlijk niet alles opgelost. Vogelbescherming beantwoordt voor u de meest 
gestelde vragen. 

Het is normaal dat jonge vogels hun 
nest verlaten als ze nog niet kunnen 
vliegen. 
 

1 Mag ik een gevonden vogeltje 
terugzetten op het nest? 

Als het jong klein en kaal is of alleen 
wat donsveertjes heeft, hoort hij echt 
nog op het nest. Soms is het dan 
mogelijk het kuiken terug te zetten. 

Doe dit alleen als u zeker weet uit welk nest het diertje kwam en als het er sterk en gezond 
uitziet. Soms voelen oudervogels namelijk dat er iets mis is of dat het stervende is. Hoe hard 
het ook klinkt, dan duwen ze het jong uit het nest, zodat gezonde kuikens meer ruimte en 
voedsel krijgen. 

Ziet u het nest en komen de ouders er nog bij? Zet het jong dan voorzichtig maar snel terug. 
Vogels zijn geen zoogdieren, dus het geeft niets dat uw luchtje eraan zit. De ouders zullen het 
jong meestal gewoon verzorgen. 

Als het jong nog niet kan vliegen, maar wel gewoon veren heeft, moet u het - zoals hierboven 
uitgelegd - laten zitten en rust gunnen. 
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Als een jonge vogel nog klein 
en (deels) kaal is, is het soms 
mogelijk hem terug op het 
nest te zetten. 
 
2 Wat doe ik als er 
roofdieren in de buurt zijn 
of een drukke weg? 

Als het jong wel veren heeft, 
maar in gevaar is, omdat het 
bijvoorbeeld langs een 
drukke weg zit of in de buurt 
van een kat, mag u het 
verplaatsen. Zet het jong dan 

op een veilige plek, zoals een beschutte tak in een struik, of wat verder de berm in. Let op: zet 
het niet te ver weg. Het kuiken moet op gehoorafstand blijven, anders kunnen de oudervogels 
het niet terug vinden. 

Heeft u zelf een kat? Houd hem dan een paar dagen binnen tot de jonge vogels uit hun meest 
kwetsbare fase zijn en kunnen vliegen. Of vraag de buren dat te doen. 

Bel de 
Dierenambulanc
e níet als het 
jong veren heeft; 
de ouders blijven 
dichtbij na het 
verlaten van het 
nest. 
 
3 Wat als de 
jonge vogel 
gewond is? 

Als een jonge 
vogel duidelijk ziek of gewond is, belt u de Dierenambulance via het landelijke 
meldingsnummer: 144. U herkent een zieke of gewonde vogel aan bijvoorbeeld een slepend 
pootje, een hangende vleugel of bloed op zijn veren. Ook kan hij helemaal slap zijn of nog kaal 
met de ogen dicht (zonder nest in de buurt). 

Bel de Dierenambulance dus níet als het jong veren heeft en gezond oogt. Het is normaal dat 
het nog niet kan vliegen. 

https://www.dierenbescherming.nl/in-jouw-buurt/dierenambulances
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4 Wie moet ik bellen bij een twijfelgevalletje? 

Als u de situatie niet helemaal op waarde kunt schatten, of als u andere vragen heeft, belt u 
het beste met een Vogelopvang of -asiel of met de Dierenambulance. Zij hebben verstand van 
zaken en weten bijvoorbeeld hoe u een gewonde vogel opvangt tot hulp arriveert. 

Vogelbescherming zet zich in voor de bescherming van leefgebieden van vogels, maar heeft 
geen opvangplaatsen voor gewonde dieren en ook geen reddingsdiensten. De medewerkers 
hebben dus geen ervaring met zieke, gewonde of jonge vogels en kunnen uw specifieke vragen 
daarover vaak niet beantwoorden. 

Hoe aantrekkelijk het soms ook lijkt een jonge 
vogel in huis te nemen: doe het niet! 
 
5 Kan ik thuis een gewonde of weesvogel 
verzorgen? 

Hoe verleidelijk het soms ook is, met bijvoorbeeld 
een jonge kraai of kauw, neem jonge vogels nooit 
meer naar huis. Ten eerste is het niet in het 
belang van het dier. Ze moeten de kunst van het 
overleven afkijken van de ouders om zich later te 
redden in de wereld. En als ze ziek zijn, hebben ze 
specialistische zorg nodig die u niet kunt bieden. 
Verder kan een tamme vogel later in de 

problemen komen, omdat hij om voedsel bedelt, of zomaar op schouders gaat zitten van 
mensen die daar die niet van gediend zijn. 

Ten tweede: de wet verbiedt het en u bent strafbaar als u een jonge vogel mee naar huis 
neemt… 

 
6 Zijn er uitzonderingen? 

De enige uitzonderingen zijn gier-, boeren-, 
en huiszwaluwen, die goed kunnen vliegen zodra ze het 
nestkommetje uitkomen. Als u die op de grond vindt, is 
er iets mis en belt u 144. 

Een ander apart geval zijn uilskuikens. Die zijn al op zeer 
jonge leeftijd mobiel en klauteren in en rond hun 
nestboom voordat ze er zelfs maar half aan toe lijken. Als 
u een jonge uil ziet, laat hem dan waar hij is, in zijn maar 
ook in uw belang. Dichterbij komen kan een fikse aanval 
van beschermende uilenouders uitlokken. 

https://www.vogelbescherming.nl/contact/veelgestelde-vogelvragen/vogelasiels
https://www.dierenbescherming.nl/in-jouw-buurt/dierenambulances
https://www.vogelbescherming.nl/gierzwaluw
https://www.vogelbescherming.nl/boerenzwaluw
https://www.vogelbescherming.nl/huiszwaluw
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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 
 

Grote parkiet zaad  20 kg       €  21,50 
Kleine parkiet zaad  20 kg     €  21,50 
Tropen zaad    20 kg       €  21,95 
Kanarie zaad    20 kg       €  24,50 
Wildzang zaad   20 kg      €  24,95  
(genoemde prijzen onder voorbehoud) 

Als klanten wensen hebben t.a.v. volle zakken ( bepaald merk ) voer dan dit 14 
dagen voor de vogelmarkt aan mij doorbellen. Henriette  mob. 06 – 30 33 81 92 

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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GROTE KRUISBEK 
Parrot Crossbill, Loxia pytyopsittacus - Vinken (Fringillidae) 
De grote kruisbek is in Nederland een erg zeldzame gast 
die heel af en toe tot broeden komt. Het kleinere broertje, 
de kruisbek is algemener in ons land. De grote kruisbek 
heeft een dikkere nek dan de gewone kruisbek en de 
ondersnavel komt niet boven de bovensnavel uit. In 
sommige jaren komen er vanuit het hoge noorden 
invasies van grote kruisbekken, die hun normale 
broedgebied ontvluchten uit gebrek aan voedsel. Als deze 
dan in de winter blijven hangen, kunnen ze het jaar 
daarop tot broeden komen. 

HERKENNING 

Opvallende soort, lijkt op kruisbek, maar bijna zo groot als een appelvink. 16-18 cm. Zwak 
gekruiste, zeer dikke snavel, grote kop en stevig lichaam. Mannetjes dofrood (kop, 
onderdelen, mantel en rug), met roodbruine vleugels en staart. Vrouwtjes gelijkend, maar dan 
geelgroen in plaats van rood. Jonge vogels rossig met een oranjegroene zweem. Verschillen 
met kruisbek zijn moeilijk te zien, maar snavel is dikker en vierkanter: ondersnavel heeft S-
vormige bolling aan onderkant en bovensnavel heeft ook een scherpere bocht. Bij kruisbek 

vlakt de bovensnavel direct af. 

 

GELUID 

Niet vaak zingend aangetroffen in 
Nederland. Roep lijkt op het "kiep 
kiep" van kruisbek, maar dieper en 
harder, met een bellende "U"-
klank. Is alleen door zeer ervaren 
waarnemers te onderscheiden van 
bepaalde typen kruisbekken. 

BROEDEN 

Broedt van januari tot juni. Heeft meestal twee legsels - afhankelijk van de hoeveelheid 
beschikbaar voedsel - met doorgaans 3-4 eieren. Broedduur 14-16 dagen. Nest wordt door 
vrouwtje gebouwd, grotendeels van naaldhouttakjes, en gras, bladeren, mos en enige veren 
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voor een zachte binnenkant. Het bevindt zich meestal in de kroon, vaak aan de buitenkant op 
een zijtak. Na 21-23 zijn de jongen vliegvlug, maar worden nog circa 6 weken gevoed door de 
ouders. 

LEEFGEBIED 

Broedt vooral in open, oude bossen met grove den. Buiten broedtijd in grove den, zwarte den, 
ook wel in lariks, fijnspar en douglas. 

VOEDSEL 

Vooral onrijpe zaden van dennenappels (grove den, zwarte den), die de grote kruisbek door 
zijn speciale snavel kan verwijderen uit nog dichte kegels. Knipt vaak de kegels, om ze daarna 
op een tak te bewerken. 

VOGELTREK 

In Nederland komt de grote kruisbek nagenoeg alleen voor tijdens grote invasiejaren, 
afhankelijk van voedselaanwezigheid in Scandinavië, Rusland en de Baltische staten. Groepen 
kunnen soms hoog vliegen, maar zijn vaak op te merken door hun roep. Vaak in kleine 
groepen, met een snelle en doelgerichte vlucht. Geregeld blijven er na invasiejaren enkele 
paren om een broedpoging te ondernemen. 

3 op de 4 Nederlanders vindt dat natuur onderdeel 
moet zijn van herstelplannen 
 
3 op de 4 Nederlanders (73%) vindt dat investeren in natuur onderdeel moet vormen van de 
herstelplannen na de coronacrisis. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van 
Vogelbescherming Nederland. In het onderzoek is gekeken welke plek natuur heeft ingenomen 
tijdens de intelligente lockdown. 62% van de Nederlanders geeft aan dat ze deze periode beter 
zijn doorgekomen omdat ze konden ‘ontsnappen’ in de natuur. Vogelbescherming roept de 
overheid daarom op om extra te investeren in groen. 
 
Het onderzoek van Motivaction is in juli gehouden om inzicht te krijgen in het belang van 
natuur voor Nederlanders in de coronacrisis. De resultaten laten zien dat Nederlanders veel 
behoefte hebben aan toegankelijke natuur in de buurt. In de chaotische en stressvolle tijd aan 
het begin van de coronacrisis waren het de groene plekken waar Nederlanders zich even 
konden opladen. 
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De resultaten 
Veel Nederlanders hebben de intelligente lockdown dragelijker gevonden omdat ze even 
konden ‘ontsnappen’ in de natuur (62%). 
De coronacrisis heeft het belang van het beschermen en uitbreiden van natuur in Nederland 
onderstreept vinden Nederlanders (70%). 
65% van de Nederlanders geeft aan behoefte te hebben aan meer groen in de nabije 
omgeving en van betere kwaliteit. 
73% vindt dat investeren in natuur een plek moet krijgen in de economische herstelplannen. 
 
Vogelbescherming Nederland vindt dat de uitkomsten onderstrepen hoe belangrijk het is om 
te investeren in groen. Hierbij denkt Vogelbescherming niet alleen aan natuurgebieden en 
nationale parken, maar ook aan stadsparken en een natuurrijker boerenland. Het moet voor 
iedereen mogelijk zijn om in de nabije omgeving een plek te hebben om tot rust te komen en 
te genieten van natuur, ongeacht economische status en stedelijkheid. Het onderzoek laat 
namelijk duidelijk zien dat de toegang tot natuur niet gelijk verdeeld is tussen Nederlanders. 
De hoogste inkomens hebben meer natuur om zich heen en wonen vaker dichterbij natuur. 
 
Tegelijkertijd hebben veel vogels en andere diersoorten rust nodig. Ook daarom is het 
belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in uitbreiding van groen en natuur waardoor er ruimte is 
voor zowel mensen als dieren. 
 
Ruimte voor natuur bij de grote transities 
Naast de waarde van natuur voor mensen persoonlijk heeft Motivaction in opdracht van 
Vogelbescherming de waarde van natuur in relatie tot de energietransitie en de uitbreiding 
van steden onderzocht. Hieruit blijkt dat veel mensen het belangrijk vinden dat natuur 
ontzien wordt bij aanpassingen rondom deze grote thema´s. 
 
Zo vindt bijna 3 op de 4 Nederlanders (72%) dat daken en industrieterreinen betere plekken 
zijn voor zonnepanelen dan natuurgebieden, 51% vindt daarnaast ook landbouwgebieden 
beter geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen dan in de natuur. 63% vindt dat kwetsbare 
natuur ontzien moet worden bij bouwprogramma´s voor woningnood. Vogelbescherming 
roept de Nederlandse politiek op hier bij de planvorming rekening mee te houden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nu De Kolibri even een paar maanden stil is, 
is dat een mooi moment om eens een stukje 
over uw vogels te schrijven. Doe je best! 
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Vogelbestand 
Parkieten Grote Alexander G.C.Wesseling 0252-370602 

Parkieten Halsband G.C.Wesseling 0252-370602 
Parkieten Kakariki Roodvoorhoofd Blauw M.Honsbeek 06-11480787 

Parkieten Kakariki S.Nasveld 0252-217308 

Parkieten Kakariki R.Rotteveel 06-14965884 
Parkieten Layard H.J.Haasnoot 06-22634328 

Parkieten Malabar H.J.Haasnoot 06-22634328 
Parkieten Pennant rosella  Anja v.d.Berg 06-50440148 

Parkieten Pennant rosella  M.van Duin 06-12678579 

Parkieten Pruimkop   P.Barnhoorn 06-42647884 
Parkieten Pruimkop   H.J.Haasnoot 06-22634328 

Parkieten Pruimkop   E.C.Hulsebosch 0252-523565 
Parkieten Pruimkop   J.P.C.M.Nederpel 06-51612036 

Parkieten Pruimkop   G.C.Wesseling 0252-370602 
Parkieten Pruimkop   B.J.Zwetsloot 0252-216636 

Parkieten Pyrhurra Cruentata W.A.Koudijs 06-22492469 

Parkieten Roodstuit parkiet P.R.J.Lommerse 06-51559358 
Parkieten Roodstuit parkiet C.v.d.Valk 0252-372545 

Parkieten Roodvleugel E.C.Hulsebosch 0252-523565 
Parkieten Roodvleugel B.J.Zwetsloot 0252-216636 

Parkieten Splendid   W.P.Anthonissen 0252-375668 

Parkieten Splendid   P.Barnhoorn 06-42647884 
Parkieten Splendid   John van Berkel 06-22524126 

Parkieten Splendid   P.H.Honsbeek 06-53410173 
Parkieten Splendid   E.C.Hulsebosch 0252-523565 

Parkieten Splendid   G.M. van Rhijn 06-51246390 
Parkieten Splendid   A.J.M.Wijnands 0252-372950 

Parkieten Swift   S.Alsemgeest 071-3619025 

Parkieten Swift   W.P.Anthonissen 0252-375668 
Parkieten Swift   C.v.d.Valk 0252-372545 

Parkieten Swift   J.G.M.v.d.Veek 06-12777197 
 

 

 

 

Geef uw vogels op bij coördinator Vogelbestand  
John Hoogervorst 

Kijk ook eens of uw bestand is veranderd  
en geef ook de wijzigingen door. 
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Succesvol weidevogelbeheer: als je er samen de schouders onder zet 

Provincie Gelderland 
Vroege vogels konden in mei en juni de dronepiloten van Collectief Rivierenland aan het werk 
zien, op zoek naar nestjes grutto en tureluur. Geen professionele natuurbeheerders maar 
vrijwilligers, die het weidevogelbeheer stap voor stap helpen verbeteren. “Een succesvolle 
samenwerking waarin iedereen z’n eigen belangrijke rol vervult”, aldus regiocoördinator van 
het collectief Harm Peter de Vries. 

Al decennialang voeren boeren in Nederland agrarisch natuurbeheer uit. In het verleden was 

de afstand tussen boer en beleid erg groot, waardoor kansen voor de verbetering van het 

leefgebied niet volledig benut konden worden. Sinds 2016 hebben agrarisch collectieven het 

voortouw, als intermediair tussen boer en overheid. De provincie, verantwoordelijk voor het 

beheer, hoeft niet meer met honderden boeren te communiceren. De collectieven kunnen op 

hun beurt het beheer beter sturen. 

Mozaïek voor weidevogels 

Een groot deel van ons land is in agrarisch gebruik en veel soorten zijn aan het boerenland 

gebonden. En juist de omstandigheden op dat boerenland zijn door intensivering van de 

landbouw achteruit gehold. Natuurbeheer is dus zeker niet alleen iets van onze 

natuurgebieden. 

Vooral weidevogels kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Dat is geen kwestie van ‘het 

juiste biotoop’ uitrollen. Weidevogels hebben binnen hun leefgebied verschillende terreinen 

nodig: plekken waar ze kunnen schuilen, natte plekken om te eten, insectenrijke plekken voor 

hun kuikens. 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=157
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Het vraagt dus maatwerk om binnen een regio te komen tot het meest optimale mozaïek, en 

dat is waar het collectief om de hoek komt kijken. Collectief Rivierenland maakt ieder jaar in 

nauwe samenwerking met de provincie een strategie. Vervolgens zit het met boeren aan tafel 

om ze te stimuleren met weidevogelbeheer aan de slag te gaan: werken met uitgesteld 

maaibeheer voor de kuikens, of plasdrasgebieden en insectenrijke graslanden aanleggen. 

Niet zonder vrijwilligers 

Vrijwilligers helpen het 

collectief om het beter te 

doen. Zo gaan ze met een 

drone het veld in voordat een 

boer wil maaien, om te kijken 

of alle kuikens echt 

uitgevlogen zijn (Bron: 

Monique Nieuwenhuis) 

 

 

 

 

Boeren, vrijwilligers en 

collectief proberen in nauwe 

samenwerking het 

weidevogelbeheer steeds 

beter te doen (Bron: Monique 

Nieuwenhuis) 
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Boeren staan centraal in het verhaal, maar zij kunnen niet zonder vrijwilligers. Vrijwilligers 

helpen het collectief om het beter te doen. Ze tellen ieder jaar de vogels en nesten om te 

kijken of en waar het broedsucces vooruit gaat. Zo weten we dat de droge zomers op onze 

kleigronden funest uitpakken: de grond wordt zo hard als steen en geen vogel kan meer 

voedsel vinden. Reden om dit jaar meer te investeren in hectares plasdras. 

Vrijwilligers gaan ook het veld in voordat een boer wil maaien. Zijn nog niet alle kuikens 

gevlogen, dan stellen boeren tegen een extra vergoeding hun maaibeheer nog even uit. Heel 

concreet dragen ze daarmee bij aan een beter resultaat en een effectieve besteding van geld. 

Vrijwilligers moet je koesteren 

We koesteren onze vrijwilligers. Honderdvijftig mensen zou je nooit betaald aan het werk 

kunnen zetten. Zonder vrijwilligers geen weidevogels dus! Samen met Landschapsbeheer 

Gelderland proberen we die vrijwilligers zo goed mogelijk te faciliteren. Die drones zijn daar 

een mooi voorbeeld van. Vroeg op de ochtend, als het nog koud is, zijn met een 

warmtebeeldcamera zelfs afzonderlijke eieren te tellen: drones werken dus veel sneller en 

beter dan de verrekijker vanaf de weg. Het helpt vrijwilligers beter hun werk te doen: dat zorgt 

voor meer voldoening en een beter resultaat. 

Stap voor stap vooruit 

De weidevogelpakketten zijn populair. Dat komt door de vergoeding, de ontzorging door het 

collectief, maar zeker ook door de dieren zelf: veel boeren zien weidevogels als een iconische 

soort, ze horen bij ons cultuurlandschap. In 2019 was zodoende ruim 1300 van de 2000 

hectare beheer binnen Collectief Rivierenland gericht op weidevogels. 

Een goede start, maar we zijn er natuurlijk nog niet. De trend voor weidevogels ging 

decennialang omlaag, dat tij is niet zomaar te keren. In het rivierengebied heeft de trend zich 

nu wel gestabiliseerd en dat is een flinke stap vooruit. Het geeft voldoende vertrouwen om, 

samen met boeren, vrijwilligers en provincie, stap voor stap verder voorwaarts te gaan. 

Tekst: Collectief Rivierenland 

Contactpersoon provincie Gelderland: René van Eijden 

Foto’s: Monique Nieuwenhuis (leadfoto: dronepiloten Peter van Noord en Rosina Verweij bij 

een plasdrasperceel) 

 

 

http://collectiefrivierenland.nl/
https://www.gelderland.nl/
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