Vogelvereniging
Noordwijkerhout en Omstreken.
Opgericht 8 mei 1957
21e JAARGANG

Augustus/september 2014

BESTUURSPAGINA V.V. DE KOLIBRI
ERELID: Piet vd Berg
LEDEN VAN VERDIENSTE
Henk Haasnoot
Ben Zwetsloot
Con van der Ven
Voorzitter
B.J. Zwetsloot (Ben)
Boekhorstlaan 42
2215 BD Voorhout
0252-216636
benzwetsloot@live.nl

Lidmaatschap
Volwassenen
32euro
AOW
27 euro
Jeugd tot 17 j 16 euro
Gastlid/jeugd 20/15 euro
Secretaris / Redactie
A.A. Ooms (Arno)
Spoorlaan 17
2215 KN Voorhout
06-44048090
secretaris@dekolibri.com

KvK nummer; V 40445820
Verenigingscode NbvV; N16
Bankrek met IBAN nr
NL34 RABO 034.69.04.811
Oplage maandblad 150 stuks
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
Unity
teletekst 341
J.J. Duivenvoorden (Jan)
van Iersellaan 35
2211 HG Noordwijkerhout
0252-374409
jjduivenvoorden@ziggo.nl

Coördinator Vogelmarkt
P. vd Berg (Piet)
Helmstraat 16
2211 PG Noordwijkerhout
06 24877001
geen E-mail

Vogelmarktwerkgroep
Piet vd Berg
O/M
Gerrit Wesseling
O
Theo Hogervorst
O
Martien van Gent
O/M
Willem Anthonissen O
Rob Westgeest
O
J. Floris
M
E Hulsebosch
M

www.dekolibri.com
Webbeheer
Arno Ooms
Spoorlaan 17
2215 KN Voorhout
secretaris@dekolibri.com

Maandbladbezorgers;
H. Haasnoot, A. Weijers,
C. de Mooij, J. Floris, S. Rinzema
en E. Hulsebosch.

In geval van overgenomen
artikelen is de vereniging niet
aansprakelijk. Alle ingezonden
kopy blijft voor verantwoording
van de auteurs.

Uitgifte maandblad oktober 2014 medio
27 september 2014

V.V. De Kolibri 2014

2

Noordwijkerhout

WATER IN OVERVLOED,

Als ik naar buiten kijk is het weer regenachtig. Het valt
met het grootste gemak naar beneden. De tuinen hebben
geen te kort aan water en de natuur staat er nog steeds
groen bij. Of iedereen zo blij is met al het water valt nog te
bezien, terwijl wij in deze streek er nog best vanaf komen
ten opzichten van andere delen van het land.
De vakanties lopen ten einde en we weten dat het
dagelijkse leven weer zal aanvangen.
Ook wij als vereniging gaan een nieuw seizoen in. Arno onze maandblad
specialist begint alweer aan zijn 21e jaargang een hele prestatie.
In de vakantie hebben we ook op de braderie gestaan en onze vereniging
gepresenteerd aan alle voorbijgangers. Ook veel leden kwamen even langs voor
een praatje, zelfs de haringen van Martien van Gent waren een welkome
verrassing.
De voorbereidingen voor de jeugddag zijn ook op de laatste bestuursvergadering
aan bod gekomen. Laat de jeugd maar komen, we zijn er klaar voor.
Dierenwelzijn is een hot item tegenwoordig. Op allerlei momenten komen we
het tegen. Aanstaande zaterdag beginnen we weer met onze maandelijkse
vogelmarkt. Laten wij ook het welzijn van onze vogels hoog in het vaandel
houden. Schone kooien, voer en water voor onze gevleugelde vrienden. File
zitten in de kooien vinden ze ook niet prettig. Laten we er een mooi seizoen van
maken. Ook de bond besteedt elke maand een artikel over dierenwelzijn in de
“Onze Vogels”, goed om te lezen wat er allemaal gaande is in vogelland.
Enkele weken geleden is onze eerste voorzitter van de vereniging de heer van
Zelst op 88 jarige leeftijd overleden. Hij was nog altijd een trouwe bezoeker op
de tentoonstelling. Wij wensen zijn vrouw en kinderen heel veel sterkte met het
verlies en dat hij moge ruste in vrede.
Het seizoen begint op 4 september met een lezing ik hoop u allen daar weer te
ontmoeten.

Graag tot volgende keer,

B. Zwetsloot vzr.
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Agenda 2014

V.V. De Kolibri

04 september

Sprekersavond: Piet Onderdelinden, o.a. kromsnavels
Rondreis langs Duitse kwekers, voeding en verzorging

13 september
27 september

Braderie Voorhout
Vogelmarkt

09 oktober
11 oktober
16 oktober
25 oktober

Open Podium
Jeugddag bij de Duinklievers (geen bezoekers)
Bingoavond
Vogelmarkt

29/10
30/10
31/10
01/11
02/11
02/11

Inbrengen vogels (leden) 17.00 – 20.00 uur
TT Keuring (organisatie)
TT-opening
20.00 – 22.00 uur
Tentoonstelling
10.00 – 18.00 uur
Tentoonstelling
10.00 – 17.00 uur
Uitkooien
17.00 uur

13 november
29 november

Sprekersavond
Vogelmarkt

11 december
27 december

Uitreiking prijzen TT
Vogelmarkt
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Wie zijn er jarig in deze maand?
Allen van Harte Gefeliciteerd !!
A.I.N. Dobbe
N.P.C.M. v Hage
J. Witteman

De Zilk
Noordwijkerhout
De Zilk

25 augustus
14 augustus
06 augustus

J.H.M. Berkel
A. van Duijn
R.R. Houtman
A. Mooij
C.G. de Vos
P. vd Zwart

Rijnsburg
Voorhout
Sassenheim
Warmond
Noordwijk
Noordwijkerhout

20 september
08 september
24 september
04 september
17 september
07 september

Vervolg van “de Baardmannetjes het jaar rond”.
Augustus 2014
Deel 3. Het broedseizoen.
Het broedseizoen is alweer ten einde en wanneer ik dit schrijf gaat het
koppeltje Baardmannetjes samen met 7 jongen in de rui. Maar de start zoals ik
dat had gedacht in deel 2 verliep anders.
Ik was er vanuit gegaan dat de
Baardmannetjes ergens begin april zouden
gaan broeden. Alleen dachten de
Baardmannetjes met het mooie weer daar
anders over, want op vrijdag 21 maart na
thuiskomst van het werk ben ik zoals iedere
dag de vogels aan het voeren, viel het me op
dat de man Baardman een korte tijd achter
het popje aanjoeg. De man greep de pop
tussen z’n poten en hield haar in een soort
houdgreep en pikte vervolgens met z’n snavel
in haar nekveren en daar volgde een paring
op. Dit zelfde gedrag constateerde ik ook de dagen erna. Ook zag ik op zondag
23 maart dat beide vogels met nestmaterialen, zoals rietpluimen en verdorde
rietbladeren, aan het slepen waren. Veel meer nestmateriaal was er ook niet te
vinden in de volière. Ik hield ze in de gaten en zag dat ze steeds maar in het riet
kropen. Ik ging maar eens polshoogte nemen in het riet. En ja hoor, ze hadden
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in het riet z’n 7 cm boven de waterlijn een begin gemaakt voor een nest. Dit
nestje lag echt goed verscholen met alleen nog maar een fundering van
verdorde rietbladeren. Ik besloot niet te wachten tot april. Ik heb meteen de
volière schoon gemaakt en verschillende nestmaterialen aangeboden
waaronder, kokosvezels, bladeren van de rietstengels, rietpluimen,
schapenvacht, sisaldraadjes en Lisdodden. Ook heb ik een aantal nesten
opgehangen waaronder mijn zelfgemaakte rieten nestkorf. Veel tijd zullen de
Baardmannen niet meer hebben met het maken van een nest omdat ik op 21
maart een paring had gezien. Nadat ik klaar was in de volière en de
Baardmannen hun rust terug kregen begonnen ze meteen al mijn opgehangen
nesten te controleren. Na enkele minuten werd ook mijn zelfgemaakte rieten
nestkorf ontdekt en uitvoerig geïnspecteerd. Grappig was te zien hoe ze aan
mijn rietenkorf hingen en hun kopjes door het riet wilde drukken. Maar dat kon
niet omdat deze rietenkorf over een rol gaas is gerold waarin ik maar 2
openingen heb gemaakt.
Even later vonden ze de bovenste opening en werd mijn rieten nestkorf goed
bevonden en werd ook daar nest materiaal naar binnen gebracht. Ze verlieten
het nest in het riet en gingen voor de rietenkorf. Ik besloot ook maar om de
hoeveelheid insecten wat op te voeren. Dus nu ‘s morgens en ‘s avonds
insectenlarven.
Op 25 maart toen ik na het werk thuis kwam, was ik nieuwsgierig of er al een
mooi nestje was gemaakt. Toen ik in m’n nestkorf keek zag ik daar enkele
rietbladeren in liggen met wat sisal draadjes maar verder geen andere
nestmaterialen, wat ik voor ze had klaar gelegd maar wel het eerste eitje!!. Op
26 maart lag er geen eitje bij maar op 27 maart lag er een tweede eitje, 28
maart het derde en op 30 maart het vierde eitje.
Links Pop
Rechts Man

Op 30 maart werd er door de man en de pop om en om gebroed, steeds maar
enkele minuten, waarbij de man telkens bij de aflossing nieuw nest materiaal
mee naar binnen nam. Wat mij in eerste instantie verontruste was dat het
koppel Baardmannetjes de hele dag op het nest te vinden waren maar beiden
de nacht van 30 op 31 maart doorbrachten buiten het nest. 31 maart ging zoals
V.V. De Kolibri 2014
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de dag ervoor met heel veel aflossingen en steeds weer werd nieuw nest
materiaal meegenomen naar het nest.
Toen ik s ‘avonds in het donker voorzichtig ging kijken, zag ik alleen de man
buiten het nest. Het broeden was begonnen en ik kon beginnen met aftellen.
Op 1 april in de middag heb ik het nestje voor de laatste keer gecontroleerd en
er lagen nog steeds 4 eitjes in en het was een prachtig nestje geworden een
heel mooi rond bolwerkje. Ook op 1 april was het de pop die het broeden in de
nacht voor haar rekening nam. Om het broeden niet te verstoren, heb ik
tussendoor geen de eitjes geschouwd.
Op vrijdag 11 april merk ik bedrijvigheid rond het nestje. Ik ga die middag voor
een lang weekend weg. Ik wil dan ook weten wat er in het nestje ligt en
wanneer het nestje even verlaten wordt, zie ik 2 jongen en nog 2 eitjes.
Maandag wanneer ik na het weekendje weg thuis kom ziet alles er goed uit.
Op dinsdag zijn de jongen 4 dagen oud en wil ik ze ringen.
Wanneer ik de jongen uit het nestje haal ligt er nog 1 eitje in en een
uitgedroogd dood jong van vermoedelijk één dag oud. De 2 jongen van 4 dagen
oud voelen koud aan. Ik haal ze uit het nestje en doe een ringetje om de poot
wat zonder problemen ging. Ik hou ze even in m’n handen om ze op te warmen
en leg ze weer terug.
Later op de avond ben ik nog even een kijkje gaan nemen en zag dat geen van
de ouders op het nest sliep en dat is een slecht teken. In de ochtend voordat ik
naar mijn werk ging nog gauw gekeken maar helaas, heel jammer maar het
nestje was verloren. ‘s Middags na het werk heb ik het geheel uit de volière
gehaald en schoongemaakt.
Op 18 april wordt weer een nieuw nest gebouwd. Dit keer weer in het riet.
Dan op 19 april het eerste eitje en verder iedere dag een eitje erbij tot dat erop
24 april 6 eitjes liggen. Tussendoor blijft het mannetje aan het nestje werken.
Op 5 mei zie ik de eerste stukjes eierschalen in de
volière liggen. Ik laat het verder met rust en wacht
tot de 4e dag om te kijken en ze meteen te ringen.
In het nestje liggen 4 jonge Baardmannetjes, 1 ei is
niet uitgekomen en 1 dood jong van een dag oud.
Het ringen gaat op de 4e dag heel gemakkelijk en
zonder problemen. Om de ringen heb ik wel een
stukje ventielslang geschoven. Wel constateer ik
een jong met rode blaren op een pootje, dat ziet er
niet goed uit. Het lijkt er op dat deze is gestoken
door een insect. Het schiet door m’n hoofd wat ik met dit jong moet doen. Ik
schuif de ring om het gezonde pootje en leg het toch voorzichtig weer terug. ’s
Middags op de 5e dag doe ik een controle of de ringen er nog omheen zitten.
V.V. De Kolibri 2014
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Tot mijn verbazing tel ik maar 3 jongen, een 4e jong is verdwenen. Het jong
met het rode gezwollen pootje ligt er wel in. Ik zoek even in het riet maar kan
het jong helaas niet vinden. Goed dat ik nog controleer want 1 jong mist zijn
ring en doe daar een nieuwe omheen, dit gaat nog steeds gemakkelijk. Op 18
mei, 14 dagen na het uitkomen kijk ik voorzichtig in het riet en zie ik 3 jongen
op de rand van het nest zitten. Later in de ochtend klimmen ze over de takjes
en hangen ze in de rietstengels rond het nestje. In de avond liggen ze dan weer
in het nest. Ook zag ik dat de ouder vogels op zoek gingen naar een ander nest
en zie ik op 18 mei weer een paring. De dagen erna wordt aan een nieuw nestje
gewerkt en op 20 mei wordt het eerste eitje gelegd, er volgen dan nog 3 eitjes
en op 3 juni komen ze uit en na 4 dagen ring ik ze. Weer ligt er één jong dood in
het nestje en op 14 juni vliegen 3 jongen uit. Op 15 juni ben ik verontrust en ga
ik op zoek naar de 3 jongen die in mijn goed begroeide volière moeten zitten. Ik
zie ze niet meer en hoor ze ook niet. Al gauw tel ik al 2 dode jongen dan zie ik
ook het 3e jong die nog wel leeft maar z’n ogen gesloten heeft. Dit is heel
jammer en ik baal dat op het laatst dit complete nestje na het uitvliegen
verloren is gegaan. Ik vermoed dat de oudere jongen uit een eerder nest, die al
lang zelfstandig zijn maar nog in de volière aanwezig zijn, dominant om eten
bedelen en daardoor dat de ouders de net uitgevlogen jongen vergeten zijn en
dus niet meer gevoerd hebben. Heel jammer dat het broed seizoen van de
baardmannen zo moet eindigen. Een beginnersfout en een wijze les voor
volgend jaar. De zomervakantie breekt binnenkort aan, dus haal ik de
opgehangen nestjes weg en snoei de struiken in de volière terug zodat er weer
meer vliegruimte ontstaat.
Dan op 17 juni gaat het weer anders dan ik verwacht want de Baardmannen
gaan weer aan een nieuw nestje beginnen. Ik laat ze maar gaan en zie wel wat
er van komt.
Op 30 juni zie ik op de bodem van het nachtverblijf eierschilletjes liggen. Op 5
juli ring ik de 4 jongen die op 14 juli uitvliegen.
Zo heb ik in mijn eerste jaar dat ik met de Baardmannetjes kweek na het
broedseizoen alsnog 7 jonge Baardmannetjes op stok zitten, 5 popjes en 2
mannen.
Samengevat,
Het zijn prachtige en bewegelijke vogeltjes die nog dicht bij de natuur staan.
Om hun natuurlijk gedrag te zien hebben ze een beplante volière met riet of
bamboe nodig. Zo’n beplante volière maakt ze wel schuwer. Het bovenstaande
broedverslag zou anders kunnen verlopen bij het broeden in een broedkooi.
Het zijn tijdens de herfst en winter maanden makkelijke zaad eters, maar lusten
ook wel enkele insectenlarven. Ze zijn niet agressief tegen over andere vogels,
V.V. De Kolibri 2014
9
Noordwijkerhout

ook niet tijdens het broeden. Baardmannetjes beginnen al eind maart met
broeden. Eind maart moet men overschakelen naar insecten (buffalootjes en
pinkys). Meelwormen tijdens het broedseizoen maakt de man te fel. Bij 4
jongen of minder in het nestje dan op de vierde dag de jongen ringen, bij 5
jongen of meer op de vijfde dag ringen. Gebruik van ventielslang over de ringen
is aan te bevelen. Altijd één dag later de ringen controleren niet langer mee
wachten. Bij het uitvliegen hebben de mannetjes een gele snavel en de popjes
een zwarte snavel. Na de jeugd rui krijgen de mannen de bekende
baardstrepen en de grijze kop. Baardmannetjes houden van een grote familie
en kunnen daardoor 3 tot zelfs 4 broedronden aan. Om de ouders de net
uitgevlogen jongen goed te laten voeren is het beter de oudere zelfstandige
jongen weg te halen.
Het volgende verslag over de “Baardmannetjes het jaar rond” zal gaan over het
tentoonstellen.
Groet, Ed Pronk

Heeft u nog ideeën om een stukje te schrijven???
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De heer Cees van Zelst was medeoprichter en oud voorzitter van De Kolibri in
de periode 1957-1962 en 1967-1968.
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Zaterdag 10 mei vroeg uit de veren.
Aangezien mijn vrouw met vakantie was, heb ik me over laten halen om met De
Kolibri een dagje op stap te gaan. Dat betekende dat ik wel heel erg vroeg mijn
vogels moest verzorgen. Ook zij waren geschrokken door dit vroege tijdstip.
Menige vogel hoorde ik verzuchtte: “als dat maar goed gaat”.
Ook ik had mijn twijfels. Meerdere auto’s met over het algemeen wat oudere
mensen en dan zulke wereldreizen. Maar ja, proberen maar.
De ochtend op het Sporkenhout begon al erg vrolijk. Jos was jarig en André had
dat ontdekt. U kunt de stemming wel raden. Ondanks dat was ik toch nog niet
gerust op een foutloze tour. Maar de oplossing was eigenlijk heel simpel. In de
auto bij Gerrit met organisator Henk Haasnoot dan moet het toch wel goed
gaan, helaas wel wat krap. Nou ja, je kunt niet alles hebben.
Ons eerste doel was de Broeker Veiling, de eerste veiling in Nederland waar
tuinbouwproducten werden geveild bij afslag.
De veiling ontstond op 29 juli 1887 bij de Bakkersbrug te Broek op Langedijk in
de openlucht. Het huidige houten
veilinggebouw is gebouwd in 1912.
Omdat het gebouw op palen staat
konden de tuinders met hun
schuiten, beladen met groenten,
door de afmijnzaal varen. Het werd
daarom ook wel een doorvaarveiling
genoemd. Hier bevindt zich een
historische veilingklok. In 1922 is het gebouw uitgebreid met een lighal
waardoor de producten niet aan felle zon, regen en andere weersinvloeden
werden blootgesteld. In 1925 werd een tweede lighal gebouwd.
De Broeker Veiling is als veiling vanaf
1973 niet meer in dienst. Het is nu een
museum waar tuindersgereedschap en vletten worden tentoongesteld. Ook
worden er regelmatig veilingen
gehouden met tuindersschuiten, zodat
te zien is hoe het vroeger ging toen de
tuinders daar hun kool lieten veilen.
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Tot 1903 werd veilen per afslag mondeling gedaan. De veilingmeester (ook wel
afslager genoemd) begon bij een hoge prijs, bijvoorbeeld 20 cent per
bloemkool voor een partij. Dat was in die tijd een heel hoge prijs voor een
bloemkool. Vervolgens riep de veilingmeester: '19.5, 19, 18.5, 18, 17.5, 17,
16.5, 16, 15.5 ,15, 14.5, 14, 13.5, 13, 12.5, 12...' , totdat een koper 'MIJN' riep
en het product daarmee kocht. De hele partij bloemkool was in dit geval
verkocht voor 12 cent per bloemkool aan de handelaar, die het eerste 'MIJN'
riep.
Het kwam wel eens voor dat twee handelaren gelijktijdig 'MIJN' riepen. Dan
was er een probleem, want wie was er nu de eerste? Dit heeft in het verleden
vaak tot onenigheid geleid. In 1903 kwam de oplossing.
Het afmijntoestel/veilingklok werd
in gebruik genomen in het
afmijnlokaal. Handelaren hoefden
niet langer 'MIJN' te roepen, zij
konden op een knop drukken. Nu
kon er maar één de eerste zijn!

We kregen een demonstratieveiling met bloemkool, aardappelen, uien, bieten,
prei witte-, rode- en boerenkool. Tenslotte paling werd in vlotte vaart van de
hand gedaan. Alhoewel het op tijd drukken was toch
geen sinecure terwijl dat de meesten bij hun baas wel
goed afgaat.
Jos van der Luijt werd als beste drukker door de
veilingmeester Janneke in Broek op Langendijk
gepromoveerd tot de koper van de maand.
Na de veiling een rondvaart door Jan de stuurman in het Rijk der Duizend
eilanden waar de veiling aan grenst. Op deze eilandjes worden de groenten
gekweekt die naar de veiling gaan. Ook enkele varkens en paarden werden
door ons waargenomen. Ik schrijf waargenomen want door de regen konden
we weinig zien en als er een raampje openging werd de passagier voor je op
een kwak water in zijn nek getrakteerd. En dat heeft André toch wel enkele
malen uitgeprobeerd.
V.V. De Kolibri 2014
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Nog even het museumpje boven bekeken met een wel zeer goed verzorgde
lunch in het restaurant van de veiling was het volgende doel.
De schalen werden goed
gevuld aangevoerd door
de serveersters maar
helaas haalden ze het eind
van de tafel niet. De
schalen wel, maar bijna
leeg. Ook hier heb ik van
geleerd, volgende keer
dichter bij het bestuur
gaan zitten.

Vervolgens verder naar het Blanckendaell Park dat bestaat uit een Zoo met
allerlei soorten dieren: boerderijdieren zoals de geit of de ezel hebben hier hun
thuis, maar ook
exotische
dieren zoals de
pinguïns of de
papegaai. Het
is een dolle
beestenboel
met bijzondere
dieren uit alle
werelddelen in het Van Blanckendaell Park in Tuitjenhorn, Noord-Holland. Dit
populaire dierenpark beschikt ook over een speeltuin, verschillende terrasjes
en een museum met historische landbouwwerktuigen. In april heeft het Van
Blanckendaell Park de ZooSite Award gewonnen voor mooiste kleine dierentuin
van de Benelux! Het park beschikt ook over een museum, waar de bezoeker
voor even terug gaat in de tijd met een grote collectie antieke
landbouwwerktuigen. We genoten van een kopje koffie in de kantine omdat
het inmiddels weer goot van de regen.
Omdat het nog steeds regende bezochten we ook een museum, met een
prachtige collectie oude landbouwwerktuigen, ooit verzameld door tuinder Ben
Buter, inwoner van het dorp Tuitjenhorn, dat tot de gemeente Harenkarspel
behoort.
V.V. De Kolibri 2014
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Behalve landbouwwerktuigen horen ook een complete washoek met wastobbe
en dergelijke tot de vaste collectie, een bedstede, kleding, een smidse,
schoolspullen, keukengerei, timmermansgereedschap, een compleet ingerichte
huiskamer en nog veel meer. Door schenkingen van derden wordt de collectie
bovendien bijna wekelijks uitgebreid.
In iedere hoek van het
museum staat een
computer met talloze
fotobestanden van alle
dorpen uit de gemeente,
die door de bezoeker zelf
te bedienen is. Je klikt
gewoon een dorp aan en
alle foto’s die voorhanden
zijn komen op het scherm
tevoorschijn.
Voor kinderen is er een leuke speurtocht uitgezet, vraag ernaar bij de
suppoosten!
In 1976 startte Piet Blankendaal samen met zijn compagnon Tinus Rozendaal
de onderneming Daalimpex, een export- en vriesopslagbedrijf. Het bedrijf werd
een groot succes en Daalimpex groeide uit tot een miljoenenonderneming. In
2007 richtte Blankendaal het Van Blanckendaell Park op in het dorpje
Tuitjenhorn, als cadeautje voor de inwoners van de gemeente Harenkarspel. Na
een half jaar hadden al 50.000 mensen het dierenpark bezocht. Inmiddels trekt
het park zo’n 300.000 bezoekers per jaar, maar Blankendaal hoopt dat het
bezoekersaantal na een uitbreiding van het park op den duur zal groeien naar
een half miljoen.
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Jan de Gids leidde ons rond langs de beesten in het park. Ondanks de regen
hebben we aandachtig geluisterd naar zijn verhaal. Alleen bij de vogels wisten
wij het allemaal beter.
Tenslotte gingen we naar Jan de chinees in Voorhout, waar we bijzonder
lekker gegeten hebben. Dus net als in het park niet alleen Arie de Ara vliegt,
maar de tijd vliegt ook!
Een fijne dag door de organisator Henk ingericht. Mijn dank !!!!!
Rob Westgeest
Te Koop
Kamervolière met diverse handige mogelijkheden.
Geheel compleet met alle toebehoren en 5 vogels. ( Edelzanger, Kleine
Cubavink, Binzenastrilde, St Helenafazantje en Timorese Zebravink. 5x man)
De zgn. bovenkamer is ook apart te gebruiken en dus afneembaar.
Er valt nog meer over te vertellen, maar komen kijken is het allerbeste.
Frans Leferink
Van Duivenvoordelaan 284
2241 TB Wassenaar
Tel 070 514 64 72 of Mobiel 06 82 04 82 05

Schrijf ook

1 4

eens wat

SUDOKU
nummer 1.

V.V. De Kolibri 2014

6 8
5

8
5
7 4 2
3
1
7
8
4 9 6
9
3 2
5
8
9
3
2
1
7 3
6
4 9
16

Noordwijkerhout

Uitzonderlijk: zeldzame sterns broeden in
Zuidlaardermeergebied
In de afgelopen week (eind juni 2014) zijn er jonge witvleugelsterns én
witwangsterns uit het ei gekropen in het Zuidlaardermeergebied. Voor beide
soorten geldt dat dit de enige broedkolonie van Nederland is. De
witwangstern vestigde zich in 2012 en broedt nu met zo’n 20 paartjes. De
witvleugelstern vestigde zich dit voorjaar met 7 paartjes. Van deze sterns
geldt dat de dichtstbijzijnde kolonies op honderden kilometers van de grens
liggen. De sterns profiteren van de optimale omstandigheden in het gebied.
De afgelopen week kwamen de eerste eieren van de sterns uit. In de
Oostpolder bij Noordlaren werden de eerste jonge witvleugelsterns gezien.
Alwin Hut, beheermedewerker bij Het Groninger Landschap: ‘De sterns
broeden op natuurlijk, polvormig materiaal. Overdag zie je de oudervogels
voedsel zoeken langs de slootjes in het gebied.’
Witvleugelster
n in de
Oostpolder
(foto: Richard
Ubels)

Het is pas de tweede keer dat paartjes witvleugelsterns tot broeden komen in
ons land, aldus Sovon. In 2007 brachten in totaal vier paartjes vijf jongen groot
in de Biesbosch en de Krimpenerwaard. Dat gebeurde na een flinke invasie in
het voorjaar van meer dan 1.000 vogels. In het afgelopen voorjaar was er ook
een kortstondige, kleine invasie, die dus ook wat witvleugelsterns naar het
Zuidlaardermeer voerde.
V.V. De Kolibri 2014
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Unicum
De andere bijzondere gasten, de witwangsterns, broeden al voor het derde jaar
op rij in het Zuidlaardermeergebied. In de Kropswolderbuitenpolder is het nu
een drukte van belang. Zeker 20 paartjes hebben een nest gemaakt op de
drijvende matten veenwortel. ‘Je ziet de nesten al bijna niet meer zitten, maar
de oudervogels vliegen druk heen en weer. Door langdurig te kijken, kan ik zien
hoeveel nesten er aanwezig zijn’, legt Hut uit. Ook deze kolonie sterns is een
unicum in de vogelhistorie van Nederland. Nooit eerder broedden er zoveel
witwangsterns bij elkaar. Tussen 1938 en 2011 werden er zeker 42 nesten
vastgesteld in ons land. Bijna altijd ging het daarbij om kolonies met enkele
nesten. Ook kwam het nooit eerder voor dat de sterns meerdere jaren na
elkaar in hetzelfde gebied gingen broeden.
Succes van natte, grootschalige natuur
De spectaculaire ontwikkelingen zijn het gevolg van het realiseren van een
groot, aaneengesloten natuurgebied, gevolgd door aanpassingen in de
waterhuishouding. Hierdoor kan Het Groninger Landschap nu het waterbeheer
optimaal afstemmen op de natuur. Langs het Zuidlaardermeer en het Drents
Diep is een brede strook met zomerpolders ontstaan. In het vroege voorjaar
overstromen deze zomerpolders om in de loop van de zomer langzaam droog
te vallen. ‘Een magneet voor bijzondere broedvogels’, legt Hut uit. ‘We hebben
hier porseleinhoentjes, kleinst waterhoentjes en mooie aantallen watersnippen
en zomertalingen. En dit voorjaar heeft een broedvogelteller twee paar
kemphanen gevonden.’ Van de kemphaan is bekend dat er nog hooguit enkele
tientallen paartjes tot broeden komen in Nederland.
Hut, zijn collega’s en waarnemers van Sovon houden de broedvogels in het
gebied nauwlettend in de gaten. De vogels zijn prima te bekijken vanaf de
wandel- en fietspaden en diverse uitkijkpunten in het gebied.
Tekst: Groninger Landschap en Albert de Jong, Sovon Vogelonderzoek
Nederland
Foto: Richard Ubels

Jeugdleden van De Kolibri
Vergeten jullie je niet op te geven voor de Jeugddag
op 11 oktober.
Deze vindt plaats in het gebouw van de Duinklievers.
Verdere informatie volgt.
V.V. De Kolibri 2014

18

Noteer deze datum op de kalender.

Noordwijkerhout

2

5

4 9

3 5

SUDOKU
nummer 2.

1
8 9
6
1
8
2
3 7
4

8
7

1 6
9 6
2

4 5
7

3

Gaat u alvast in uw agenda noteren dat er
een gezellige Bingo avond bij de Kolibri is
in ’t Victorhuis om 20:00 uur
op 16 Oktober a.s?
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Afschieten meeuwen zinloos
VVD-Tweede Kamerlid Heerema kwam vandaag met een plan om meeuwen
af te schieten om zo overlast te bestrijden. Het heeft echter geen enkele zin
overlast van meeuwen te bestrijden door vogels af te schieten, als de
onderliggende oorzaken niet worden aangepakt. Kokmeeuw, zilvermeeuw en
stormmeeuw gaan bovendien al jaren in aantal achteruit; de kokmeeuw en
stormmeeuw staan zelfs op de Oranje Lijst, een voorbode voor een notering
op de Rode Lijst.
Zilvermeeuw, kokmeeuw, kleine mantelmeeuw en stormmeeuw zijn de vier
meest voorkomende soorten meeuwen in Nederland. Van die vier neemt de
kleine mantelmeeuw als enige soort niet in aantal af. Volgens gegevens van
Sovon Vogelonderzoek Nederland is de kokmeeuw tussen 1999 en 2012 in
aantal achteruitgegaan van zo’n 135.000 broedpaar naar minder dan
honderdduizend. Van de stormmeeuw halveerde het aantal broedparen in die
periode zelfs van rond de zesduizend naar minder dan drieduizend. Ook de
zilvermeeuw zag het aantal broedparen teruglopen: van 65.000 naar minder
dan 50.000.
Zilvermeeuw in stad (foto: Jasper de
Ruiter)
Maak afval onbereikbaar
Meeuwen zijn alleseters. Ze hebben
een natuurlijk menu van vis,
schaaldieren en krabben maar eten
ook wormen, emelten, insecten en
aas. Dit menu wordt aangevuld met
menselijk afval zoals brood, patat en
andere eetbare resten, dat wordt
verzameld op bijvoorbeeld
vuilstortplaatsen. Meeuwen komen
ook af op plekken met veel
menselijke activiteit (wat vaak gepaard gaat met veel afval) en dat kan voor
overlast zorgen. De beste manier om overlast van naar afval zoekende
meeuwen tegen te gaan is door te zorgen dat het aanbod van natuurlijk
voedsel verbetert en dat afval slechter bereikbaar wordt. Minder rotzooi op
straat en ondergrondse vuilcontainers bijvoorbeeld.
V.V. De Kolibri 2014
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Bied goede broedplekken aan
Meeuwen zijn koloniebroeders, ze broeden veelal op de grond waardoor hun
nesten makkelijk vindbaar zijn voor predatoren zoals ratten. Het broedsucces is
dan ook laag. In de duinen zijn geschikte broedplaatsen verdwenen waardoor
ze op zoek gaan naar alternatieve broedplekken zoals platte kiezeldaken in
dorpen en steden. Door deze plekken ongeschikt te maken om te broeden
(bijvoorbeeld door er touwen te spannen) en alternatieve plaatsen zoals
schelpeneilandjes te creëren waar geen roofdieren bij kunnen, kunnen de
stadse meeuwen weer richting hun natuurlijke habitat worden verleid.
Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto: Jasper de Ruiter

Gezocht: ornithologisch erfgoed
Heeft u op zolder stapels schriften,
blocnotes, dagboeken of lijsten liggen met
vogelwaarnemingen van wat langer
geleden? Of heeft u familieleden van
zekere leeftijd die dat hebben? Misschien
zijn ze waardevol voor de wetenschap.
Een geleerde commissie ontfermt zich
graag over zulke kleinoden.
De oprichting van Vogelbescherming in 1899 – met als aanleiding de
extravagante mode van opgezette visdiefjes op dameshoeden – was een uiting
van de opkomende belangstelling voor de natuur en het behoud daarvan. Talloze
vogelliefhebbers zijn er sindsdien op uit getrokken, het veld in. Zij noteerden
hun waarnemingen in schriften en dagboeken. Waardevol ornithologisch
erfgoed dat niet verloren mag gaan.
Historische ontwikkeling
Samen met de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU), Sovon en Naturalis is
Vogelbescherming het project ‘Ornithologisch Erfgoed’ gestart. Doel is zoveel
mogelijk van deze curiosa te inventariseren en – indien relevant – te archiveren.
De historische ontwikkeling van de ornithologie in Nederland krijgt zo een extra
dimensie. De notities verschaffen bijvoorbeeld informatie over vroegere
vogelpopulaties in een specifiek gebied. Of over de manier waarop ornithologen
uit die tijd te werk gingen.

V.V. De Kolibri 2014
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Veldwaarnemingen
Een speciale sectie van de NOU – de Avifaunistische Kring Nederland (AKN) –
voert het project uit. Leden van deze kring zijn ervaren veldwaarnemers. Zij
ordenen de gearchiveerde veldwaarnemingen van vogelliefhebbers (amateurs en
professionals) en toetsen de archieven aan de criteria die zijn opgesteld in het
overleg tussen NOU/AKN, Vogelbescherming en Sovon. Werkruimte en
(tijdelijke) opslagruimte vindt deze sectie in het kantoor van Vogelbescherming.
Wilsterflappen
De veldwaarnemingen uit het verleden zijn relevant voor het heden. Ze hebben
bijvoorbeeld een rol gespeeld in het treffen van gebiedsgerichte beschermende
maatregelen. Of de documentatie was onderdeel van het werk in de beginjaren
van Sovon. Daarnaast is er ook een culturele waarde als het om typisch
Nederlandse activiteiten gaat, zoals bijvoorbeeld het wilsterflappen; het vangen
van goudplevieren.
Ornithologische of culturele waarde
Projectleider van ‘Ornithologisch Erfgoed’ is Frank de Miranda, tevens
voorzitter van de AKN: “Wij ordenen de archieven en beoordelen de inhoud op
ornithologische of culturele waarde. De zaken die bewaard moeten worden,
bergen we op in geschikte mappen. Op onderdelen maken we korte
beschrijvingen van de inhoud. En we onderhouden contact met
archiefinstellingen om tot afspraken te komen over definitieve opslag en digitale
ontsluiting.”
Meldpunt
Veldwaarnemers van het eerste uur die hun ornithologische bezittingen graag
bewaard willen zien, kunnen terecht bij het meldpunt van de AKN. Ook mensen
die ornithologische bezittingen hebben geërfd van een familielid, kunnen dit
melden. Denk bij bezittingen aan vogeldagboeken of andere notities, schriftelijk
of digitaal, foto’s of andere oorspronkelijke gegevens. Het meldpunt is vanaf 1
oktober te bereiken op www.ornithologischerfgoed.nl. Hier kunt u ook terecht
voor meer informatie over het project Ornithologisch Erfgoed.

4 september Sprekersavond
Piet Onderdelinden
20:00 uur in ‘t Victorhuis
V.V. De Kolibri 2014
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Vogelbeurzen in de regio
Vogelvereniging Haarlemmermeer te Zwanenburg
Iedere 2e zaterdag vd maand september t/m mei van 9:00 tot 13:00 uur
Marialaan 86, Zwanenburg
Inlichtingen: W. Lemmers 023-5390023
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging Zang en Kleur Boskoop
Iedere 1e zaterdag vd maand september t/m april 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 september t/m mei 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 12:00 tot 16:00 uur
’t Victorhuis, Maandagsewetering te Noordwijkerhout
Inlichtingen Piet vd Berg 06-24877001
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging van Vogelvrienden voor Aalsmeer e.o.
Iedere 4e zondag vd maand augustus t/m mei van 10:00 tot 13:30 uur
Wellant college MBO, Linnaeuslaan 2, 1431 JV Aalsmeer
Inlichtingen 06-10666878 (secretaris)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Kent u nog een beurs in de buurt die het vermelden waard is, geef dan dat
door aan de redactie via secretaris@dekolibri.com

Artikelen of andere zaken voor het maandblad
inleveren voor 22 september 2014.
V.V. De Kolibri 2014
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VOGEL- EN DIERVOEDERS
TEGEN SCHERPE PRIJZEN
Kanariezaad
Tropenzaad
Parkietenzaad
Gr. Parkietenzaad
Volierezaad
Wildzangzaad
Postuurzaad
Agapornidezaad
Neophemazaad

€
€
€
€
€
€
€
€
€

26,50
22,75
21,00
22,50
22,50
32,00
30,00
22,50
22,50

25 kgr
25 kgr
25 kgr

Schelpenzand
Beukensnips
Witte snips

€
€
€

8.00
7,50
9,75

5
5
2
15
25

Cede kan. of Parkiet
Wittemolen eivoer
Trosgierst Chinee
Trosgierst Chinee doos
Wittemolen eivoer

€
€
€
€
€

18,50
14,50
8,00
35,00
60,00

25
25
25
25
25
25
25
25
25

kgr
kgr
kgr
kgr
kgr
kgr
kgr
kgr
kgr

kgr
kgr
kgr
kgr
kgr

Ook Himbergen en Witte molen voerders
Alle broed en nest materialen

Cor van Schaik
Eikenlaan 2
Harmelen
Tel. 0348 - 441920
Standhouder op Vogelmarkt V.V. De Kolibri te Noordwijkerhout.

Schrijf ook eens een stukje over uw vogels.
V.V. De Kolibri 2014
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Bo is een afkorting voor Bollenstreek Omroep. Wij zijn de omroep voor
Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen, Lisse en Hillegom.
Bo brengt dagelijks:
- Een tv-krant (kanaal 43 van Ziggo digitaal)
- Radio (105.3 FM in de ether en 88.1 op Ziggo kabel)
- Een website: www.bollenstreekomroep.nl
- Twitter
- Een app (naam app is DLO en vervolgens kiezen voor Bo)
- TV-programma’s (elke dinsdagavond vanaf 19.00 uur)
- Bollenstreekomroep Teletekst blz 741.

Draaihals: zeldzame broedvogel, schaarse doortrekker
In ons land zien we draaihalzen vrijwel alleen nog in de trektijd. Dan
verkassen Noord-Europese broedvogels naar Afrika en terug. Nestvondsten in
Nederland zijn tegenwoordig zeldzaam. Maar in 2014 werden er weer enkele
gemeld.
Vroeger niet zeldzaam
Begin twintigste eeuw was de draaihals in delen van het land een normale
broedvogel, waartegen zelfs werd opgetreden door vogelbeschermers. Hij
verstoorde namelijk nesten van nuttiger geachte soorten, zoals mezen, op zoek
naar eigen nestgelegenheid. Dat schreeuwde om interventie met het geweer!
Verdwijnende broedvogel
De tijd dat draaihalzen als lastig werden beschouwd, ligt ver achter ons. Alleen
al vanwege de sterke afname in de tweede helft van de twintigste eeuw. Van
de misschien enkele honderden broedparen waren er aan het eind van de
eeuw maar rond de 50 over. De afname zette daarna door en tegenwoordig
V.V. De Kolibri 2014
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wordt jaarlijks nog maar een tiental territoria gevonden. Dat zegt niet alles bij
deze lastig te inventariseren soort, maar is wel tekenend. Zekere broedgevallen
zijn momenteel ronduit zeldzaam.
Zeven jonge draaihalzen in een nestkast
(fotograaf bij de auteurs bekend)
Grootschalige afname
De teloorgang in Nederland past binnen
een gerapporteerde afname in heel
Noordwest-Europa. Wat ons eigen land
betreft spelen habitatveranderingen een
belangrijke rol. Zo verdwenen heischrale
vegetaties op de zandgronden door de
invloed van meststoffen; juist de plekken waar de draaihals zoekt naar zijn
voedsel: mieren. Natuurlijke nestplekken, vooral in berken, werden schaars,
deels in samenhang met veranderingen in bosbeheer. De broedresultaten van
draaihalzen zijn in recente tijden slechter dan een eeuw geleden.
Broedgevallen in 2014
In 2014 lijkt er een kleine opleving te zijn, met in ieder geval drie nestvondsten
in Drenthe en één op de centrale Veluwe. In het laatste geval in een
koolmezenkast. Die bevatte op 31 mei vier vreemde eieren. Het bleek te gaan
om een draaihals. Mede dankzij beschermende maatregelen tegen predatie
door boommarters kwamen zeven jongen groot. Broedgevallen in nestkasten
waren tot in de jaren zestig niet ongewoon, maar zijn daarna amper meer
vastgesteld. In sommige andere landen zijn nestkasten nog steeds in trek bij
draaihalzen, zoals in delen van Zweden.
Doortrekker in augustus en september
Noord-Europese draaihalzen duiken in augustus en september op in ons land
tijdens de wegtrek naar Afrika. Ze zijn niet dik gezaaid en je moet wel oog
hebben voor deze onopvallende vogel. De soort scharrelt zijn kostje op de
grond bij elkaar. Hij prefereert ruderale en zandige, soms ook stenige plekken
en duikt af en toe op in tuinen. Langs de kust treedt enige stuwing op en zijn
de kansen op een waarneming het grootst. Maar in principe kun je de soort
met wat geluk overal in Nederland aantreffen.
Tekst: Fred Hustings & Jan Schoppers, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto: Fotograaf bij de auteurs bekend
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Vogelbestand
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Agapornis
Agapornis
Duiven
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur

Zebravinken
Zebravinken
Zebravinken
Zebravinken
Zebravinken
Zebravinken
Zebravinken
Zebravinken
Zilverbekje
Taranta
Taranta
Diamant duifje
Baardmannetje
Barmsijs
Blauwborst
Chinese groenling
Europese vink
Europese vink
Groenling
Groenling
Groenling
Groenling
Groenling
Groenling
Groenling
Kleine Goudvink
Kneu
Magelhaansijs
Mozambiquesijs
Noorse Gr Goudvink
Noorse Gr Goudvink
Noorse Gr Goudvink
Noorse Gr Goudvink
Noorse Gr Goudvink

W.P.Anthonissen
M.van Duin
J.C.Elstgeest
A.H.v.d.Meer
O.Rinzema
S.Rinzema
C.A.J.Turenhout
Chris Verdegaal
O.Rinzema
A.J.M.Wijnands
B.J.Zwetsloot
C.A.van Winsen
P.R.J.Lommerse
C.A.J.Turenhout
M.J.Geerlings
C.G.A.v.d.Ven
S.v.Duijn
M.J.Geerlings
Dex Geerlings
C.de Mooij
M.E.R.v.Opstal
C.A.J.Turenhout
C.G.A.v.d.Ven
C.A.van Winsen
B.J.Zwetsloot
M.J.Geerlings
Dex Geerlings
S.v.Duijn
W.P.Anthonissen
Dex Geerlings
M.J.Geerlings
P.Hogewoning
C.A.J.Turenhout
C.G.A.v.d.Ven

0252-375668
06-12678579
023-5848543
0252-376624
0252-220646
0252-220646
0252-374849
0252-373531
0252-220646
0252-372950
0252-216636
06-51886696
06-51559358
0252-374849
0252-372609
0252-374150
0228-541542
0252-372609
0252-372609
0252-216823
0252-373206
0252-374849
0252-374150
06-51886696
0252-216636
0252-372609
0252-372609
0228-541542
0252-375668
0252-372609
0252-372609
0252-419074
0252-374849
0252-374150

Geef uw vogels op bij coördinator Vogelbestand
Henk Haasnoot
Kijk ook eens of uw bestand is veranderd
en geef ook de wijzigingen
door.
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Wanneer haalt de grote zilverreiger de blauwe reiger in?
In het weekend van 18 en 19 januari werd de jaarlijkse midwintertelling door
Sovon georganiseerd. De 48e op rij! Honderden tellers gingen op pad om
watervogels te tellen. Ongeveer driekwart van de 4150 tellingen is ingevoerd
en opgeteld levert dat 3,2 miljoen vogels op. De voorlopige resultaten laten
nu al opvallende cijfers zien. Op 10 blauwe reigers krijg je tegenwoordig zeker
6 grote zilverreigers te zien. Wanneer wordt de blauwe reiger ingehaald?
Witte reigers in een groen weidelandschap: een steeds vertrouwder beeld. De
grote zilverreiger is een van de opvallende soorten van de midwintertelling.
Ieder jaar worden er meer geteld. Uit de voorlopige resultaten blijkt dat de
grote zilverreiger de blauwe reiger inmiddels naar de kroon steekt. Verspreid
door het hele land zijn de opvallende, witte reigers te zien. Een recent
verschenen artikel laat zien dat Nederland een populair overwinteringsgebied
is voor deze reigers. Er overwinteren tegenwoordig 2300 tot 2800 exemplaren
en het zou kunnen dat hun aantal tijdens de midwintertelling nog hoger lag.
Wie weet haalt de grote
zilverreiger de blauwe reiger in
(foto: Albert de Jong)

Verschuiving in reigerland
De opmars van de grote zilverreiger wordt toegeschreven aan toegenomen
bescherming, verbetering van hun habitat en de opwarming van de aarde. De
relatief milde winters in West-Europa zorgen voor weinig problemen voor de
zilverreigers. Tijdens koudere winters trekt een deel weg naar ZuidwestNederland, waar veel water open blijft. Maar ook dan lijken de zilverreigers
opvallend weinig last te hebben van de kou. De blauwe reiger lijdt duidelijk wél
onder de reeks koudere winters van de afgelopen jaren. De sterfte is in zulke
winters groot en de vroeg in het voorjaar broedende blauwe reiger kan pas
later beginnen met de eileg. De midwintertelling laat deze verschuiving in
reigerland duidelijk zien.
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Dode jonge blauwe reiger in de winter van 20102011 (foto: Arjan Boele)

Nog een tweestrijd
Ondertussen strijden twee andere soorten om een nummer-1 positie: de
brandgans en de kolgans. Tijdens de vorige midwintertellingen werden nog niet
meer brandganzen dan kolganzen gezien, maar het spant er dit jaar om. Het
aantal overwinterende brandganzen neemt nog steeds toe in Nederland,
terwijl de kolgans de laatste winters stabiel blijft. De broedpopulaties van
brandganzen nemen nog steeds toe in grootte, terwijl het broedsucces van de
kolgans al jarenlang matig is.
De voorlopige resultaten weerspiegelen ook het effect van de tot nog toe milde
winter: er werden relatief veel dodaarzen en kieviten gezien. Interessant om te
vermelden is ook dat de slechtvalk de blauwe kiekendief voorbij is gestreefd.
Helemaal bijzonder is het feit dat er nog geen velduilen werden gemeld, terwijl
er wel drie sneeuwuilen werden gezien. Maar dat is een ander verhaal.
Tekst: Albert de Jong en Fred Hustings, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto's: Albert de Jong; Arjan Boele

Spanje stelt 20 zeevogelreservaten in
In één klap hebben zeevogels in de
westelijke Middellandse Zee er 50.000
km2 beschermd gebied bij gekregen. Het
zijn 39 zogenaamde SPA’s (Special
Protection Area’s), aangewezen onder de
Europese Vogelrichtlijn. De zeereservaten
sluiten aan bij beschermde vogelgebieden
op het land.
Het land, de kust en de territoriale wateren van Spanje zijn van groot belang
voor Europese zeevogels. Bijvoorbeeld voor de ernstig bedreigde vale
pijlstormvogel (Puffinus mauretanicus) maar ook voor endemische soorten als
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Audouins meeuw (Larus audouinii) en de yelkouanpijlstormvogel (Puffinus
yelkouan).
De aanwijzing is met name te danken aan de niet-aflatende inspanningen van
SEO, de Spaanse BirdLife Partner, die er vele jaren van onderzoek en
voorbereiding in heeft gestoken. SEO en Vogelbescherming Nederland delen
overigens een traditie van nauwe samenwerking.
Met de vertwintigvoudiging van het vorige areaal aan zeereservaat loopt
Spanje – dat aanvankelijk erg achter lag – ineens dik voorop in Europa. Om
welke gebieden het precies gaat en wat hun kenmerken zijn, is hier te zien.
Overigens moet de aanwijzing wel gevolgd worden door daadwerkelijke
maatregelen.

Koop een kuub
Tienduizenden trekvogels in de Oosterschelde zijn
afhankelijk van de steeds kleiner wordende
Roggenplaat. Doe mee met de crowdfunding-actie
‘Koop een kuub’ en help deze essentiële tussenstop
voor trekvogels te behouden.
Internationaal belang Roggenplaat
Door de Oosterscheldekering is de stroming in de Oosterschelde veranderd,
waardoor de Roggenplaat steeds lager komt te liggen en in omvang afneemt.
Daardoor verliezen meer dan 40.000 vogels op hun ongelofelijke reis tussen
West-Afrika en het hoge noorden een essentiële tussenstop. Een plek die
onmisbaar is om reserves aan te vullen op een barre tocht. Voor soorten als
de wulp, rosse grutto, zilverplevier, scholekster is dit een enorme bedreiging.
Met het verlies van deze zandplaat verdwijnt één van de belangrijkste
‘wegrestaurants’ van Europa.
Veel zand nodig
Gelukkig is er een oplossing die kinderlijk eenvoudig is. Om de waardevolle
Roggenplaat te redden is er alleen maar heel veel zand nodig, zo’n 1,65 miljoen
kuub. Dan is de Roggenplaat voor de komende decennia gered. Iedereen kan
bijdragen. Koop een kuub zand en red de Roggenplaat! Het kan vanaf 5 euro,
dat maakt al een verschil.
Meer informatie?
Kijk voor meer informatie over de Roggenplaat en hoe u kunt doneren
op www.koopeenkuub.nl.
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