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Mijn klus viel op dek. 
Het contactblad van Vogellust Noordwijk viel traditiegetrouw op 

mijn deurmat. Jan Duivenvoorden was ongetwijfeld weer de 

boosdoener. 

Natuurlijk lees ik deze graag door, en promt in het voorwoord kwam 

ik deze uitdrukking tegen. Het bleek een marine uit drukking te zijn 

en paste goed in het verhaal. 

( In ABN betekend het: mijn mond zakte open van verrassing en 

verbazing over wat ik zag of hoorde of aantrof ) Cees Spruit was niet 

de enige die met verbazing keek, ze waren met grote getale gekomen 

om de lezing over Europese cultuurvogels van Alois van Mingeroet bij te wonen. Ruim 70  

vogelliefhebbers gingen hem voor. Het was voor Alois een combinatie trip, hij zou foto’s 

gaan maken bij Leo Noort en dan ook een lezing geven bij ons. De afspraak werd snel 

gemaakt. Via de werkgroep Europese cultuurvogels van Leo Noort hebben we hen en ook 

andere verenigingen uitgenodigd. Dat bleek door de grote opkomst een goede zet die we nog 

wel een keer kunnen maken. Veel positieve reactie heb ik moge ontvangen, men vond het een 

hele boeiende avond en de gastvrijheid van de Koliobri werd zeker gewaardeerd.  Bedankt 

leden.  

 

In het contactblad was ook een felicitatieblad ingestoken, Henk Haasnoot is namelijk op de 

Mondial 2015 in Rosmalen met zijn turquosine parkiet wereldkampioen geworden, daarnaast 

nog 2x zilver en 1 maal brons. Graag sluiten wij ook onze felicitatie daar bij aan. De eerste 10 

jaar zal het niet gebeuren dat de wereld show weer in Nederland is en zolang ben je toch maar 

kampioen. 

  

Vrijdag ben ik samen met mijn broer Martien, en Jos Elstgeest naar Rosmalen getogen om het 

een en ander nader te bekijken. Aan vogels geen gebrek. 22500 vogels stonden voor ons klaar, 

mogelijk hebben we er een paar overgeslagen, maar over het algemeen hebben we een goed 

beeld gekregen van de show. De meeste indruk maakte bij ons de bastaard Europese 

cultuurvogels. Er wordt onbeperkt met elkaar gekoppeld lijkt wel, van kanaries, exoten en 

andere Europese cultuurvogels. Of het allemaal een aanwinst is twijfel ik aan, maar er zaten 

wel mooie plaatjes bij. Wat betreft de verlichting kan men wel wat kritiek ontvangen en twee 

toekans in een parkieten tentoonstellings kooi kan voor mij ook niet, maar in Rosmalen wel. 

Onbegrijpelijk. We hebben genoten en zijn blij dat we geweest zijn.  

 

De voorbereidingen voor de jaarvergadering zijn ook in volle gang. Het concept jaarnota van 

de penningmeester heeft het bestuur al moge aanschouwen, de secretaris en andere 

commissarissen zullen ongetwijfeld ook nog het nodige werk verzetten.  

12 maart is het zover, houdt u agenda alvast vrij voor deze avond, het wordt weer spannend. 

 

De heer Wim Verheul komt op donderdag 12 februari een lezing geven over vorm- en 

postuurkanaries. Via tal van leden heeft Arno een lijstje samengesteld welke vogels wij 

kweken. Daar zal deze avond extra aandacht aan geven worden. Dus schroom niet om op deze 

avond aanwezig te zijn. Ongetwijfeld steekt u er wat van op, of bevestigd het voor u dat u met 

de kweek op de goede weg zit. 

Graag tot volgende keer,   

B. Zwetsloot  vzr.  



V.V. De Kolibri 2015                             4                        Noordwijkerhout 

 

 

Agenda 2015  V.V. De Kolibri 

12 februari    Wim Verheul, Vorm- en Postuurkanaries 
    20:00 uur 
  Locatie ’t Victorhuis.  
  Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout 

 
28 februari    Vogelmarkt 
  12:00 tot 16:00 uur 
  Locatie ’t Victorhuis.  
  Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout 

 
12 maart   Jaarvergadering (leden) 
19 maart   Bingoavond 
28 maart   Vogelmarkt 
9 april   Contactavond/sprekersavond 
25 april   Vogelmarkt 
7 mei   TT-vergadering 
16 mei  Uitgaansdag vv De Kolibri 
   (Avifauna, varen, lunch, rondleiding, afsluiten bij 

 Chinees te Voorhout) 
30 mei   Vogelmarkt 
Xx juni  Wandeling door waterleidingduinen met Siem Vos 
Xx juni  Medewerkersavond bij Ben Zwetsloot 
11 juli  Fietstocht en Barbecue (bij Piet Lommerse) 
Xx juli   Braderie Noordwijkerhout 
29 augustus  Vogelmarkt 
3 september  Openingsavond / Sprekersavond  
12 september Braderie Voorhout 
26 september  Vogelmarkt 
8 oktober   Open Podium 
15 oktober  Bingoavond 
31 oktober  Vogelmarkt 
28/10   TT Inbrengen vogels (leden)  17.00 – 20.00 uur 
29/10   TT Keuring (organisatie) 
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30/10   TT-opening     20.00 – 22.00 uur 
31/10   Tentoonstelling     10.00 – 18.00 uur 
01/11   Tentoonstelling     10.00 – 17.00 uur 
01/11   TT Uitkooien     17.00 uur  
12 november  Sprekersavond 
28 november  Vogelmarkt 
10 december  TT vergadering + Prijsuitreiking 
19 december  Vogelmarkt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wie zijn er jarig in deze maand? 
Allen van Harte Gefeliciteerd !! 

J.W.M. Does  Noordwijk   23 februari 
L.J.F. Fielemon  Voorhout   27 februari 
C. Koch   Noordwijkerhout  21 februari 
K. vd Niet   Noordwijk   08 februari 
W. Veerman  Voorhout   10 februari 
 
 
 

 

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. 
 

Speciale felicitaties 

15 januari Piet Lommerse 

mailto:ledenadministratie@dekolibri.com
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Roze Spreeuwen in winters Nederland 
Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op 6 januari 2015 

De Nederlandse winter kleurt roze! Deze winter verblijven er maar liefst twee 
Roze Spreeuwen in ons land en dat komt zelden voor. Allebei hebben ze een 
tuin opgezocht waar goed gevoerd wordt. En wat blijkt: deze twee exoten zijn 
dol op echte Hollandse vogelpindakaas! Krijgen we deze twee ook te zien 
tijdens de Tuinvogeltelling op 17 en 18 januari? 

Roze Spreeuwen leven normaal gesproken in de steppes van Turkije tot (vooral) 
in Centraal-Azië, waar ze als nomaden rondzwerven. Toch komen ze ook 
regelmatig tot broeden in Bulgarije en Roemenië. De verspreiding in het 
broedseizoen wordt vaak gedicteerd door sprinkhanen. Waar deze in grote 
aantallen opduiken, kunnen ook enorme kolonies Roze Spreeuwen ontstaan: 
tot soms wel tienduizenden paren. 

Roze spreeuw (foto: 
Vogelbescherming 
Nederland) 

Na het broedseizoen 
vertrekken alle Roze 
Spreeuwen naar India om er 
de winter door te brengen. 
Tijdens de voor- of 
najaarstrek verdwalen ze 
daarbij geregeld en zwerven 
door West-Europa. Zo kan 
het dus gebeuren dat er een 

Roze Spreeuw in Nederland terecht komt. 
Tot begin 21e eeuw werd de Roze Spreeuw in Nederland als dwaalgast 
beschouwd, die vanaf de jaren ’80 wel bijna jaarlijks werd gezien. In 2002 vond 
een invasie plaats in Europa, met ook in Nederland tientallen vogels. Vanaf dat 
moment werd de Roze Spreeuw niet meer officieel bestempeld als dwaalgast. 
Dat wil overigens niet zeggen dat ze niet meer zeldzaam zijn: afgelopen jaar 
werden er bijvoorbeeld maar weinig gezien in Nederland.  
 
Des te leuker is het dat deze winter twee Roze Spreeuwen proberen te 
overwinteren in Nederland, eentje in Vlaardingen en de ander in het Friese 

http://waarneming.nl/waarneming/view/97012085
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Kollum. Gezien het feit dat de vogels normaliter veel zuidelijker en dus in een 
ander klimaat de winter doorbrengen, is dat best wel bijzonder. 

Beide vogels hebben een tuin uitgezocht waar wordt gevoerd, en allebei blijken 
ze dol op speciale ‘vogel-pindakaas’. De Roze Spreeuw in Vlaardingen verdedigt 
zijn pindakaasvoorraad zelfs tegen de grotere (en doorgaans vrij dominante) 
halsbandparkieten. Wie weet worden de twee Roze Spreeuwen ook 
doorgegeven tijdens de Nationale Tuinvogeltelling op 17 en 18 januari 
aanstaande. 
 
In beide gevallen gaat het om een jonge, dus onervaren, vogel die op weg naar 
Zuid-Azië blijkbaar een afslag heeft gemist. De Vlaardingse vogel dook 
afgelopen augustus op in het oosten van Duitsland. Daar werd hij gevangen en 
geringd. Dit is daarmee de eerste keer dat een Roze Spreeuw met buitenlandse 
ring in Nederland kon worden afgelezen. 

Tekst: Gert Ottens, Marieke Dijksman; Vogelbescherming Nederland 
Foto: fotograaf bij de redactie bekend 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JAARVERGADERING 

12 MAART 2015 in ‘t Victorhuis. 

http://www.tuinvogeltelling.nl/
http://ornitho.de/index.php?m_id=54&backlink=skip&mid=113694
http://www.vogelbescherming.nl/
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SUDOKU 

nummer 1. 
 

 

 
 

 

 

 

Zeldzame Taigarietgans met zender in Nederland 

In Nederland overwinteren de laatste winters slechts tientallen 
taigarietganzen. Alleen in Noord-Brabant is er nog een traditionele 
overwinteringsplek en juist daar vloog een in Denemarken gezenderde vogel 
heen. Internationaal maakt men zich zorgen over deze grote, elegante 
rietgans met een gele snavel. 

Op 30 december zagen Deense onderzoekers een signaal van een gezenderde 
taigarietgans uit Nederland komen. Het betrof een vogel die samen met 48 
soortgenoten op 14 november was gevangen op Jutland, in het noorden van 
Denemarken. De gans, met een GSM-zender om de nek, bleek regelrecht naar 
Noord-Brabant te koersen: de laatste vaste stek van overwinterende 
taigarietganzen in Nederland. In de omgeving van Helvoirt verblijft de vogel 
momenteel in een groepje van 14 vogels, samen met 3 vogels met een 
halsband die op dezelfde plek in Jutland werden gevangen. Van elders uit 
Nederland komen er nu geen waarnemingen van de soort en dat is 
veelzeggend: deze ooit in sommige winters zo gewone overwinteraar (‘geelbek’ 
genoemd door kenners) is zeldzaam geworden bij ons. Tijdens strenge winters 
in de jaren zeventig en tachtig werden er soms nog meer dan 20.000 in 
Nederland geteld. In de afgelopen vijf winters varieerden de aantallen tussen 

3         

 1 6    3 7  

   2    9  

 6     1   

   3 1  8   

 3   7 8 6 5  

8  1 6 2 7 4   

       8  

6    8     

Schrijf ook 

eens wat 

Artikelen of andere zaken voor het maandblad 

inleveren voor 20 februari 2015. 
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de circa 300 en 60 exemplaren; de meeste taigarietganzen komen niet eens 
meer zuidelijker dan Zweden. 

 
Taigarietganzen (foto: Albert 
de Jong) 

 

 

Afnemende soort 
Dat uitgerekend een deel 
van de in Denemarken 
gevangen ganzen naar 
Nederland trok, is 
verrassend. De onderzoekers 

reageerden enthousiast op de meldingen uit ons land. Elk stukje informatie 
over de trekbewegingen van de taigarietgans is belangrijk, want de soort is een 
zorgenkindje. Sinds het begin van de jaren negentig zou de populatie van 
100.000 vogels gekrompen zijn tot ongeveer 63.000. Een internationale 
werkgroep buigt zich momenteel over een plan om de taigarietgans beter te 
beschermen. Het lijkt erop dat er relatief veel op taigarietganzen wordt 
gejaagd. Verlies van geschikt broedhabitat in de taigazone van Rusland en 
Scandinavië speelt waarschijnlijk ook een rol. De afname in Nederland kan 
overigens deels te maken met een tendens om noordelijker te overwinteren 
dankzij de gemiddeld zachter wordende winters. 

Groot en een gele snavel 
Taigarietganzen kosten nogal wat vogelaars hoofdbrekens. Want wanneer weet 
je zeker dat je geen toendrarietganzen in beeld hebt, de rietganzensoort die 
veel op de taigarietgans lijkt? Het is vooral belangrijk om naar de hele groep te 
kijken. Heb je grote rietganzen in beeld (even groot als grauwe gans), die lange 
dun ogende nekken hebben en waarvan de snavels overwegend geel zijn, dan 
heb je beet. De overwegend gele snavels zijn lang en plat aan de onderkant. De 
kans op het zien vantoendrarietganzen is veel groter in Nederland. Van die 
soort komen er tegenwoordig meer dan 100.000 per winter naar onze streken. 
Grotendeels gele snavels zijn bij deze soort ook niet bijzonder zeldzaam. 

Tekst: Albert de Jong, Sovon Vogelonderzoek Nederland 

http://riista.fi/en/aewa-action-planning-workshop-taiga-bean-goose/
http://riista.fi/en/aewa-action-planning-workshop-taiga-bean-goose/
http://www.natuurbericht.nl/?id=11950
http://www.sovon.nl/
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SUDOKU 

nummer 2. 
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Het korhoen: het gevaar van inteelt in een kleine populatie 
Bericht uitgegeven door Animal Ecology Team, Alterra - Wageningen UR  op 
maandag 26 januari 2015 

Verschillende wilde diersoorten komen in ons land nog slechts op een paar 
plekken in kleine aantallen voor. In zulke kleine populaties dreigt een 
sluimerend gevaar. Inteelt en verlies van genetische variatie kunnen leiden 
tot minder vitale dieren, en kunnen daarmee uiteindelijk de nekslag vormen 
voor een al bedreigde populatie. Recent genetisch onderzoek van Alterra - 
Wageningen UR aan het korhoen illustreert hoe dit probleem zich kan 
ontwikkelen. 

De laatste wilde Nederlandse korhoenpopulatie op de Sallandse Heuvelrug 
heeft het zwaar. Sinds begin jaren ’90 is ze volledig geïsoleerd geraakt en zijn 
de aantallen hanen en hennen steeds verder teruggelopen. De afgelopen jaren 
hebben verschillende instituten onderzoek gedaan naar de oorzaken; Alterra  - 
Wageningen UR vatte de resultaten samen in een eindrapport: zie Jansman et 
al. 2014. Daaruit blijkt dat een complex van factoren, waaronder verzuring, 
klimaatverandering, predatie en verstoring, hebben geleid tot een kwalitatief 
slechter leefgebied. Tegelijk trad in de kleine populatie die overbleef 
genetische verarming op en nam de verwantschap sterk toe. Een nieuw rapport 
(De Groot et al. 2015) bespreekt in meer detail hoe dit effect kan ontstaan, en 
hoe dit kan hebben bijgedragen aan twee belangrijke problemen die de 
populatie de afgelopen jaren: het instorten van het broedsucces en een lage 
kuikenoverleving.  

Niet uitgekomen 
korhoenlegsel. Bij 
vogels is een 
afgenomen 
uikomstpercentage 
van eieren een 
belangrijke indicatie 
voor 
inteeltproblemen. 
(foto: Hugh Jansman) 

 

http://www.wageningenur.nl/upload_mm/2/8/6/0b10fe42-5f01-47ab-9bdb-729e3d0cf5a5_AlterraRapport2498_LR.pdf
http://www.wageningenur.nl/upload_mm/2/8/6/0b10fe42-5f01-47ab-9bdb-729e3d0cf5a5_AlterraRapport2498_LR.pdf
http://edepot.wur.nl/329909


V.V. De Kolibri 2015                             12                        Noordwijkerhout 

 

 

In de wetenschappelijke literatuur zijn de mogelijke effecten van een kleine 
populatiegrootte op de overlevingskans van kleine populaties uitgebreid 
beschreven. Hoe minder dieren, hoe groter de kans dat door toevallige 
processen genetische variatie verloren gaat. Dat is zorgelijk, omdat die variatie 
ook de kans vergroot dat bij veranderingen in bijvoorbeeld het klimaat of 
leefgebied tenminste enkele dieren weten te overleven. Daarnaast zijn nieuwe 
nakomelingen steeds sterker aan elkaar verwant, omdat de overgebleven 
dieren alleen met elkaar kunnen paren. Ook dat is zorgelijk, omdat daarmee de 
kans groter wordt dat een individu van beide ouders dezelfde variant van een 
gen erft. Op die manier worden schadelijke mutaties niet langer onderdrukt 
door een andere genvariant, wat tot allerlei afwijkingen kan leiden. Soms 
worden dieren daardoor zwakker, maar bij sterke inteelt legt vaak het embryo 
al het loodje. Bij vogels vertaalt dat zich in een verminderde uitkomst van 
eieren. Uiteindelijk kan dit alles leiden tot een fenomeen dat bekend staat als 
de uitsterfspiraal: de sterfte neemt toe en de reproductie af, waardoor een 
kleine populatie nog kleiner wordt en de inteelt nog verder toeneemt. 

Onze onderzoeksresultaten voor het Sallands korhoen zijn hiervan een 
schoolvoorbeeld. In de onderstaande grafiek is te zien hoe de gemiddelde 
genetische variatie onder de Nederlandse korhoenders door de tijd heen 
afnam. Bij een eerder onderzoek in 2003 was deze variatie al laag, maar in het 
najaar van 2013 was de variatie onder de Nederlandse korhoenders gedaald tot 
gemiddeld 1.8 allel per onderzocht DNA-fragment. Dat is extreem weinig, zelfs 
vergeleken met andere Europese korhoenpopulaties die in kritieke toestand 
verkeren. 

Verloop van de 
allelvariatie onder 
Nederlandse 
korhoenders. De 
variatie in de 
periode 1894-1994 
weerspiegelt de 
historische 
populatie in 
Nederland, en werd 
gebaseerd op 

monsters uit de museumcollectie van Naturalis. In 2003, 2010 en 2013 werden 
monsters verzameld van de Sallandse populatie, voornamelijk op basis van 
veerresten en eischalen. (figuur: Arjen de Groot) 
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Deze variatieschattingen worden standaard gedaan op basis van DNA-
fragmenten die zich verspreid over het genoom bevinden, en niet voor 
specifieke genen coderen. Maar, in ons huidige onderzoek keken we daarnaast 
ook naar de variatie op twee genen die direct betrokken zijn een goed 
functionerend immuunsysteem. Op basis van DNA uit eischalen en 
doodgevonden kuikens konden we laten zien dat de variatie op deze essentiële 
genen veel lager was bij de recente (mislukte) broedpogingen dan voor 
broedpogingen in het verleden. 
Onze resultaten maken zichtbaar dat de populatieafname van de Sallandse 
korhoenders in de afgelopen jaren resulteerde in een zodanig hoge inteelt 
onder nieuwe nakomelingen, dat dit zeer waarschijnlijk een negatieve invloed 
heeft gehad op de vitaliteit. De vermindering van de kuikenoverleving en het 
afgenomen percentage uitgekomen eieren zijn daarvoor illustratief. 

Al met al kunnen we concluderen dat de populatie geen kans had gemaakt als 
niet was overgegaan tot het inbrengen van vers bloed via bijplaatsing. In 2012 
en 2013 zijn Zweedse korhoenders bijgeplaatst, waardoor de genetische 
variatie momenteel weer even terug is op het niveau van ongeveer tien jaar 
geleden. Nog slechts een klein deel van die variatie is afkomstig van de 
oorspronkelijke populatie. Of dat deel behouden blijft hangt af van de mate 
waarin Zweedse en Nederlandse dieren succesvol een nest jongen kunnen 
grootbrengen. En zelfs in het geval dat dit lukt is de populatie niet uit de 
gevarenzone. Nog altijd is de populatie kritiek klein, waardoor de genetische 
verarming en inteelt doorgaan en ook andere toevallige gebeurtenissen de 
populatie in korte tijd de das om kunnen doen. Achteraf kunnen we stellen dat 
de populatie wellicht meer kans had gemaakt als al in een eerder stadium was 
overgegaan tot bijplaatsing. Redding lijkt nu alleen nog mogelijk mits een 
omvangrijk pakket maatregelen wordt uitgevoerd, die staan beschreven 
in Jansman et al. 2014. 

Meer informatie over het genetisch onderzoek aan het Sallands korhoen is 
beschikbaar in Alterra rapport 2599 (De Groot et al. 2015, Inteelt onder 
Sallandse korhoenders – De genetische gevolgen van een kleine 
populatieomvang). 

Tekst: Arjen de Groot en Hugh Jansman, Animal Ecology Team, Alterra - 
Wageningen UR 
Grafiek: Arjen de Groot 
Foto: Hugh Jansman 

 

http://www.wageningenur.nl/upload_mm/2/8/6/0b10fe42-5f01-47ab-9bdb-729e3d0cf5a5_AlterraRapport2498_LR.pdf
http://edepot.wur.nl/329909
http://edepot.wur.nl/329909
http://edepot.wur.nl/329909
http://www.wageningenur.nl/en/Expertise-Services/Research-Institutes/alterra.htm
http://www.wageningenur.nl/en/Expertise-Services/Research-Institutes/alterra.htm
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Vogelbeurzen in de regio 

Vogelvereniging De Kanarievogel Katwijk 
Iedere 3e zaterdag in de maanden september t/m mei 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 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 20 februari 2015. 

mailto:secretaris@dekolibri.com
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Slaapplaatstelling Halsbandparkiet 
 

Je zult maar buiten moeten slapen 

met die kou. Vogels kunnen daar 

gelukkig beter tegen dan mensen 

en zoeken gewoon een beschut 

plekje op, of zoals deze 

Halsbandparkieten, schurken 

lekker dicht elkaar aan in een 

gemeenschappelijke slaapboom. 

Ons land telt een dikke 10.000 van 
deze kleurrijke  kabaalmakers, 
maar al die vogels slapen verdeeld 
over hooguit 20 
gemeenschappelijke slaapplaatsen. 

Tel uit hoeveel vogels er elke avond in zo´n boom samenkomen, en welke 
afstanden ze daar voor overbruggen! 

Landelijke telling 
Komend weekend gaan die slaapplaatsen gelijktijdig geteld worden. Een ideale 
manier om een landelijke populatieschatting te maken. Nog steeds zitten 
vrijwel alle parkieten in de Randstad. Wij kennen slaapplaatsen in Amsterdam, 
Den Haag, Rotterdam, Utrecht,  Maarssenbroek, Haarlem, Aalsmeer, 
Purmerend, Leiderdorp, Alphen aan den Rijn en Noordwijk. Wij denken dat ook 
in steden als Zaanstad, Zoetermeer, Delft, Dordrecht, Barendrecht, Zwijndrecht 
of Nieuwegein populaties van Halsbandparkieten dusdanig gegroeid kunnen 
zijn dat zich slaapplaatsen vormen. 

Groene golf volgen 
Helpt u ons om ze te vinden? Het is erg spannend om de parkieten in de 
schemer te volgen. Slaaptrekrichtingen zijn het meest bruikbaar. Na een of 
meer “avondjes” (vanaf 16.30 uur) kan het bingo zijn. Ogenschijnlijk zijn ze 
weinig kritisch in de keuze voor de slaapplek, maar opvallend veel 
slaapplaatsen zijn gelegen in bomenrijen langs water met redelijk wat 
kunstlicht. 

Als u een aanvulling heeft of wilt weten of een slaapplaats al bij ons bekend is, 
neem dan contact op met Olaf Klaassen (olaf.klaassen@sovon.nl). 

 

mailto:olaf.klaassen@sovon.nl
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Sneeuwvlucht Kramsvogel 
Afgelopen zaterdag, 24 januari 2015, sneeuwde het in een groot deel van het 

land. Geen spectaculaire hoeveelheden, maar toch: de Kramsvogels 

reageerden vlot. 

Op verschillende trektelposten werden mooie aantallen gezien, zoals in het 
Dwingelderveld (6752 ex.), het Hazewater bij Amersfoort (6530) en de 
Maarnsche Berg (3395). Een dag later zaten er nog steeds de nodige 
tsjakkeraars in de lucht, maar waren de aantallen een stuk lager. 

 
Kramsvogel. Foto: René van Rossum 
 

Trek in najaar en winter 
Kramsvogels zijn tamelijk 
wispelturige trekkers. De najaarstrek, 
die eind oktober of begin oktober 
piekt, kan jaarlijks sterk verschillen 
qua volume. Zo was afgelopen najaar 
nogal mager. Maar een inval van 
vorst en sneeuw kan tot diep in de 
winter voor nieuwe verplaatsingen 
zorgen. 

Sneeuwtrek, soms massaal 
Die winterverplaatsingen kunnen ronduit indrukwekkende proporties 
aannemen. Zo behoren de aantallen die op 31 januari 2010 gezien werden tot 
de top 20 in de database van trektellen.nl. Toen werden aantallen gezien van 
28.232 (IJmeerdijk), 24.567 (Ketelbrug/Kamperhoek) en 13.508 (Dordtse 
Biesbosch) Kramsvogels. Op dezelfde dag hadden ook veel ganzen genoeg van 
deze sneeuwrijke winter en trokken prachtige slierten over een breed front, 
met name door het Rivierengebied. 

Vernieuwde site 
Een mooie gelegenheid trouwens om de vernieuwde site van trektellen.nl eens 
goed te bekijken. Ziet er fraai en overzichtelijk uit, smullen maar! 

 

 

 

 

 

Wim Verheul, Vorm- en Postuurkanaries 

12 februari  in ‘t Victorhuis. 

http://www.trektellen.nl/
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VOGEL- EN DIERVOEDERS 
TEGEN SCHERPE PRIJZEN  

    
25 kgr Kanariezaad  €   26,50  
25 kgr Tropenzaad  €   22,75  
25 kgr Parkietenzaad  €   21,00  
25 kgr Gr. Parkietenzaad  €   22,50  
25 kgr Volierezaad  €   22,50  
25 kgr Wildzangzaad  €   32,00  
25 kgr Postuurzaad  €   30,00  
25 kgr Agapornidezaad  €   22,50  
25 kgr Neophemazaad  €   22,50  
 

25 kgr Schelpenzand  €    8.00  
25 kgr Beukensnips  €    7,50  
25 kgr Witte snips  €    9,75  
 
5 kgr Cede kan. of Parkiet  €   18,50  
5 kgr Wittemolen eivoer  €   14,50  
2 kgr Trosgierst Chinee  €    8,00  

15 kgr Trosgierst Chinee doos  €   35,00  
25 kgr Wittemolen eivoer  €   60,00  
    
  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. 
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Roodborst in de tuin 
Bericht uitgegeven op vrijdag 23 januari 2015 

Wie slim voert, kan de mooiste vogelsoorten naar de tuin lokken. In deze 
derde aflevering van de serie over slim vogels voeren staan de roodborst en 
andere insecteneters, zoals de heggenmus en het 
winterkoninkje, centraal. Jasper de Ruiter van Vogelbescherming 
Nederland laat zien hoe je de tuin inricht en welk voedsel je kunt aanbieden. 

Roodborst 
Dankzij de felrode borst is het roodborstje makkelijk te herkennen. Elke 
roodborst heeft zijn of haar eigen voedselterritorium. Het hele jaar door zingt 
de roodborst om zijn territorium te verdedigen. De roodborst eet voornamelijk 
op de grond levende insecten zoals kevers, wormen en spinnen. Als je ze wilt 
bijvoeren kun je broodkruimels en havermout geven, maar een echte traktatie 
zijn meelwormen! 

Winterkoninkje 
Een andere liefhebber van meelwormen is het winterkoninkje. Dit kleine 
vogeltje weegt ongeveer tien gram en is te herkennen aan zijn korte opgewipte 
staart. Je kunt ze broodkruimels of meelwormen geven, maar zorg wel voor 
een goed beschutte, sneeuwvrije plek op de grond die ze makkelijk vanuit de 
begroeiing kunnen bereiken. 

Heggenmus 
Een moeilijker te herkennen vogel is de heggenmus. Zijn verenpak lijkt op dat 
van een huismus, maar je kunt ze onderscheiden door de blauwgrijze kop, hals 
en borst. Ook hun gedrag valt op: ze schuifelen stiekem over de grond onder 
dekking van begroeiing. Hier zoeken ze naar insecten en zaden. In de winter 
kun je broodkruimels en zaden geven op een rustige voederplaats op de grond. 

Serie slim voeren 
In de eerste aflevering over slim vogels voeren kun je zien hoe 
je zaadeters zoals de mus, vink en groenling lokt. In de tweede video 
staan boomklauteraars centraal, zoals specht, boomklever en boomkruiper. In 
de komende weken komen ook andere groepen aan bod waaronder de mezen 
(koolmees, pimpelmees) en de besseneters (merel). 

Tekst: Vroege Vogels, met dank aan Niels Schild en Gerrie van der Meulen  
Foto: Martin Hierck 

http://www.vogelbescherming.nl/
http://www.vogelbescherming.nl/
http://vroegevogels.vara.nl/Tip-details.984.0.html?&tx_ttnews%5btt_news%5d=371159&cHash=3301e79928c0c0d4e9f7ee5cb5db192e
http://vroegevogels.vara.nl/Tip-details.984.0.html?&tx_ttnews%5btt_news%5d=371252&cHash=b0ec6e1f89ae9156966beb3b2bdf3ee1
http://vroegevogels.vara.nl/Video-details.1051.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=371371&cHash=dc61a50434356442e16f7420f263a801
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Vogelbestand 
Parkieten Kleine Grasparkiet J.J.Duivenvoorden 0252-374409 

Parkieten Kleine Grasparkiet Thea Kortekaas 0252-377029 

Parkieten Kleine Grasparkiet P.R.J.Lommerse 06-51559358 

Parkieten 
Patagonische 
Rotsparkiet R.Westgeest 071-5765565 

Parkieten Pennant rosella  P.C.v.d.Berg 0252-377455 

Parkieten Pruimkop   H.J.Haasnoot 06-22634328 

Parkieten Pruimkop   J.P.C.M.Nederpel 06-51612036 

Parkieten Pruimkop   G.P.M.Ruigrok 0252-517013 

Parkieten Pruimkop   G.C.Wesseling 0252-370602 

Parkieten Pruimkop   B.J.Zwetsloot 0252-216636 

Parkieten Roodrug   P.C.v.d.Berg 0252-377455 

Parkieten Roodrug   R.Rotteveel 06-14965884 

Parkieten Roodrug   B.J.Zwetsloot 0252-216636 

Parkieten Roodvleugel P.C.v.d.Berg 0252-377455 

Parkieten Roodvleugel P.N.M.v.Hage 0252-375118 

Parkieten Roodvleugel E.C.Hulsebosch 0252-523565 

Parkieten Roodvleugel B.J.Zwetsloot 0252-216636 

Parkieten Splendid   J.H.R.v.Gulik 071-3618142 

Parkieten Splendid   E.C.Hulsebosch 0252-523565 

Parkieten Splendid   C.de Mooij 0252-216823 

Parkieten Splendid   K.v.d.Niet 071-3614811 

Parkieten Splendid   A.J.M.Wijnands 0252-372950 

Parkieten Stanley rosella   P.C.v.d.Berg 0252-377455 

Parkieten Swift   S.Alsemgeest 071-3619025 

Parkieten Swift   W.P.Anthonissen 0252-375668 

Parkieten Swift   H.J.Haasnoot 06-22634328 

Parkieten Swift   E.C.Hulsebosch 0252-523565 

Parkieten Swift   G.P.M.Ruigrok 0252-517013 

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 
Henk Haasnoot 

Kijk ook eens of uw bestand is veranderd  
en geef ook de wijzigingen door. 
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Rechter: voorlopig geen afschot ganzen in Overijssel 
 

 
Schorsing toegewezen op verzoek van 
Vogelbescherming 
In de Provincie Overijssel mogen voorlopig 
geen grauweganzen, kolganzen en 
brandganzen worden geschoten.  
 
De rechtbank in Zwolle heeft vandaag in 
een spoedprocedure besloten dat de 
ontheffing die de provincie hiervoor had 
afgegeven opgeschort moet worden.  

 
Vogelbescherming is blij met de uitspraak. Hierdoor zijn de overwinterende ganzen 
in Overijssel op korte termijn gevrijwaard van grootschalig afschot.   
 
De provincie Overijssel heeft de Faunabeheereenheid ontheffing verleend om de 
komende vijf jaar, jaarrond, vrijwel onbeperkt grauwe ganzen, kolganzen en 
brandganzen te doden door afschot. Vogelbescherming Nederland heeft tegen deze 
ontheffing bezwaar ingediend. Omdat de behandeling van die zaak op zich laat 
wachten, stapte Vogelbescherming naar de rechter om de ontheffing voorlopig te 
schorsen. De uitspraak van de rechtbank in Zwolle houdt in dat er geen gebruik 
gemaakt mag worden van de ontheffing tot 1 maart 2015.   
 
Vogelbescherming diende dit verzoek in bij de rechtbank om op die manier per direct 
het doden van ganzen in de winter te kunnen stoppen. In de winter wordt ons land 
bevolkt door ganzen uit Noord-Europa en Rusland om hier de koude maanden door 
te brengen. De provincie Overijssel is de enige provincie in ons land die het toestaat 
om, onder het mom van schadebestrijding, grootschalig afschot op trekganzen toe te 
passen, terwijl ganzen in die wintermaanden nauwelijks voor schade zorgen.  
Daarmee is het massaal doden van ganzen het doel op zich geworden, terwijl 
Nederland juist een internationale verantwoordelijkheid heeft voor deze ganzen. 
 
Vogelbescherming is van mening dat de provincie de verantwoordelijkheid voor deze 
vogels naast zich neerlegt en de relevante wet- en regelgeving aan zijn laars lapt en 
diende daarom een bezwaarschrift in. 
 
 
 
 

BINGO AVOND   19 MAART 
 

http://www.vogelbescherming.nl/grauwegans
http://www.vogelbescherming.nl/kolgans
http://www.vogelbescherming.nl/brandgans
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Lok boomklauteraars door slim voeren 
Wie slim voert, kan de mooiste vogelsoorten naar de tuin lokken. In deze tweede 
aflevering staan de ‘boomklauteraars’ centraal, zoals de specht, de boomkruiper en 
de boomklever. Deze soorten zijn gespecialiseerd in het klauteren over de 
boombast om tussen de schors naar insecten en spinnen te zoeken. Gelukkig heb je 
geen grote boom nodig om deze dieren naar je eigen tuin te lokken. Jasper de 
Ruiter van Vogelbescherming Nederland laat verschillende trucs zien om deze 
vogels te lokken. 
 

Grote bonte specht 
De specht is goed te herkennen aan de lange snavel en het verenkleed met zwart, wit 
en rood. Dankzij zijn sterke tenen kan hij uitstekend langs de stam omhoog 
klauteren. Hun natuurlijke voedsel bestaat naast insecten ook uit zaden die ze uit 
dennenappels peuteren. Je kunt zelf dennenappels in de tuin leggen, maar rol ze wel 
eerst even door de vogelpindakaas en een zadenmix. Verder zijn ze gek op 
zonnebloempitten en allerlei noten. 
 

Boomkruiper 
Overal waar volgroeide bomen zijn, kun je de boomkruiper vinden. Boomkruipers zijn 
uitstekend gecamoufleerd en hebben een lange naar beneden gebogen snavel 
waarmee ze in de schors naar voedsel zoeken. Ze beginnen altijd onderaan de boom 
en klauteren omhoog. Boven aangekomen vliegen ze naar de volgende boom en 
beginnen daar weer onderaan. Je ziet ze wel eens op de voedertafel maar het werkt 
beter als je een boomstam of stronk insmeert met vogelpindakaas of een mengsel 
van vet, gehakte noten en zaden. 
 

Boomklevers 
Als je in de buurt van een bos of park woont, heb je kans dat een boomklever je tuin 
bezoekt. Deze prachtige vogel heeft een priemachtige snavel en een gestroomlijnd 
lichaam met een blauwgrijze rug. In tegenstelling tot spechten en boomkruipers kan 
de boomklever zowel omhoog als omlaag klauteren. Als je ze wilt lokken helpt het als 
je een volgroeide boom in de tuin hebt staan. Heb je nou geen boom dan kun je een 
boomstronk met vet of vogelpindakaas insmeren. De boomklever bezoekt ook 
regelmatig de voedertafel, waar hij zaden verzamelt die als voorraad worden 
verstopt. 
 

Serie slim voeren 
In de eerste aflevering over slim vogels voeren kun je zien hoe je zaadeters lokt, zoals 
de mus, vink en groenling. In de komende weken komen ook ander groepen aan bod 
waaronder de insecteneters (roodborst, winterkoning) en de mezen (koolmees, 
pimpelmees). 
 

Tekst: Vroege Vogels, met dank aan: Kevin van de Merwe, Niels Schild en Gerrie van 
der Meulen.   Foto: Martin Hierck 

http://www.vogelbescherming.nl/
http://www.natuurbericht.nl/?id=13056&cat=vogels
http://vroegevogels.vara.nl/Tip-details.984.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=371252&cHash=b0ec6e1f89ae9156966beb3b2bdf3ee1
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