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

Mei 2015

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 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, E.
Hulsebosch en J. Luijten.

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

Uitgifte maandblad juni 2015 medio
25 mei 2015

V.V. De Kolibri 2015

2

Noordwijkerhout

VERZORGING VOGELS,
Op de laatst gehouden ledenavond heeft Rein
Schoonderwoerd zich van zijn beste kant laten zien. Een
mooie dia / foto presentatie viel ons ten deel. Als
gewezen keurmeester weet hij de mooie plaatjes te
schieten en kunnen wij er van genieten. Ook op deze
avond hebben we de voorstellen en de stembiljetten
behandeld om deze mee te nemen naar het
districtvergadering. Afgelopen vrijdag avond was het dan zover. Zelfs de
stemming van Noordwijk was onder mijn hoede.
Allereerst was ik uitgenodigd om de districtkas te controleren, deze was goed
gevuld en correct verzorgd. Daarna begon de vergaderring.
1. Allereerst werd meegedeeld dat bij de bestelling van cultuurringen het
originele bestelformulier meegestuurd moet worden, anders geen ringen.
(eis van het ministerie)
2. Er komt dit jaar weer een TT katern naar alle leden van de Bond.
3. Ook dit jaar verschijnt er geen overzicht van de te houden TT naar de leden.
Er is wel overleg geweest, maar men heeft besloten, dat het via de
verenigingen loopt of dat men het overzicht op de NBvV site moet
raadplegen.
4. Henk van der Wal onze voorzitter van de Bond hield een heel pleidooi voor
de vogelmarkten. Er wordt geregeld gecontroleerd op de diverse
vogelmarkten. Zowel door de bond als door de NVWA ( ministerie van
landbouw ) waar wij onder vallen. Wij vogelliefhebbers kunnen er voor
zorgen dat zij geen commentaar op ons handelen hebben. Samen met de
handelaren moeten wij er voor zorgen dat wij als hobbyisten niet in de
problemen komen en zodat onze hobby geschaad wordt.
5. De NVWA heeft zich ook op de bondshow in Apeldoorn laten zien.
Gesproken met de heer van der Wal. De man die voor de bond het
aanspreekpunt is voor de NVWA. Complimenten waren er voor de
verkoopklasse. Zoals deze er uitzag, goed verzorgd. Ook kreeg men inzage in
de 1500 vogels die van der Wal heeft beschreven en voorzien van
kweekresultaten. De NVWA heeft kopie gevraagd en gaat deze ook gaan
gebruiken in hun verder overleg met de andere bonden. Al met al is er over
en weer gesproken dat men een nauwere samenwerking met de Bond wil.
De bond dus wij als leden kunnen daar alleen maar ons voordeel mee
hebben.
6. De leden van het districtbestuur en het hoofdbestuur zijn door ons district
herkozen.
V.V. De Kolibri 2015
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7. De jeugddag in Delft wordt gehouden op 4 oktober 2015, noteer als vast in
je agenda.
8. Na de vergadering werden alle 22 wereldkampioenen van het district
gehuldigd met een bos bloemen een pen met inscriptie.
Op onze laatste ledenavond heb ik een pleidooi gehouden voor de PEN.
Juist in deze tijd wat voor vele als de mooiste tijd van het jaar geld is er veel te
schrijven over onze hobby. Laat je mede leden genieten van jou verhaal over je
vogels. Schrijven kan gelukkig een groot deel van ons, dus wat let ons. Ik wacht
in spanning af.
7 mei aanstaande is er weer een ledenavond, en op 15 mei daar opvolgend
gaan we weer met een grote groep op pad, de uitgaansdag van de Kolibri. Dit
keer gaan we naar Avifauna aansluitend varen we over de meren en sluiten we
de dag af bij de chinees, als u dat wilt. Nog niet opgegeven kijk bij Henk of het
nog kan.
Graag tot volgende keer,

B. Zwetsloot vzr.
Agenda 2015

V.V. De Kolibri

7 mei

TT -vergadering
-

Agenda
Opening
Mededelingen
Vorig verslag (zie maandblad januari 2014)
Lopende actiepunten vorige TT vergadering
Reglementen TT
Advertentiecampagne
Rondvraag
Sluiting

16 mei

Uitgaansdag vv De Kolibri
(Avifauna, varen, lunch, rondleiding, afsluiten bij
Chinees te Voorhout)

30 mei

Vogelmarkt
12:00 tot 16:00 uur
Locatie ’t Victorhuis.
Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout
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6 juni
5 juni
11 juli
25 juli
29 augustus
3 september
12 september
26 september
8 oktober
15 oktober
31 oktober
28/10
29/10
30/10
31/10
01/11
01/11
12 november
28 november
10 december
19 december

Wandeling door waterleidingduinen met Siem Vos
Medewerkersavond bij Ben Zwetsloot (leden)
Fietstocht en Barbecue (bij Piet Lommerse)
Braderie Noordwijkerhout
Vogelmarkt
Openingsavond / Sprekersavond
Braderie Voorhout
Vogelmarkt
Open Podium
Bingoavond
Vogelmarkt
TT 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
TT Uitkooien
17.00 uur
Sprekersavond
Vogelmarkt
TT vergadering + Prijsuitreiking
Vogelmarkt

Vergeet niet je z.s.m. op te geven voor
de Fietstocht en/of Barbecue op 11 juli
bij Henk Haasnoot
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.
V.V. De Kolibri 2015
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Wie zijn er jarig in deze maand?
Allen van Harte Gefeliciteerd !!
E.M. Pronk
P. van Schooten
S. Nasveld
A.T.M. Bierman
J.H.D. Witkamp
S. Alsemgeest
Chr. vd Ven
C. vd Valk
J. Elsgeest
G.P.M. Ruigrok
P. Brandt
Dex Geerlings
J. Eikelenboom
H.J. Haasnoot
R. Westgeest
B.J. Zwetsloot
C.N.M. Jansen
J.J.M. Klerk

Voorhout
Voorhout
Voorhout
Lisse
Noordwijkerhout
Noordwijk
Noordwijkerhout
Noordwijkerhout
Bennebroek
De Zilk
Leiden
Noordwijkerhout
Sassenheim
Noordwijkerhout
Voorschoten
Voorhout
Noordwijkerhout
Noordwijk

01 mei
01 mei
03 mei
04 mei
04 mei
07 mei
08 mei
09 mei
10 mei
10 mei
13 mei
13 mei
16 mei
19 mei
20 mei
22 mei
23 mei
29 mei

V.V. De Kolibri 2015

6

Noordwijkerhout

Vogeldagboek.
Sinds een jaar of twee ontvang ik regelmatig foto’s met een klein
verhaaltje van Adri de Groot.
Elke keer als er weer een email binnenkomt, ontvang ik
schitterende foto’s van vogels, hazen, eenden, vossen en wat er
zich maar beweegt en groeit in het gebied tussen Nieuwkoop,
Rijnmond en de Noordzeekust. Deze email stuur ik thans door
naar Jos / Mies Elstgeest. Eigenlijk zouden er veel meer mensen
van deze foto’s moeten kunnen genieten. Mijn advies: ga naar
www.vogeldagboek.nl lees de site en meld je aan. De kosten bepaal je zelf.
Hier een kleine levensloop hoe hij tot deze hobby is gekomen.
Tot 1963 was hij journalist, daarna was hij werkzaam in de voorlichting en de
public relations
Mijn belangstelling voor alles wat groeit en bloeit kreeg in 1999 een extra
dimensie. Door ziekte (sinds 1996) niet meer in staat te werken, ging ik naar
buiten, de rust en de ruimte van het vrije veld zoekend. 'Vogelen' deed ik mijn
hele leven al een beetje, maar er ging een nieuwe (vogel)wereld voor me open
nadat ik een telescoop had gekocht.
In september 1999 ben ik begonnen notities te maken van mijn tochtjes in de
natuur, over vogels, beestjes en bloemen. Mijn verhaaltjes schreef ik op in een
dagboek. Geïnteresseerde natuurliefhebbers vroegen me die stukjes via e-mail
toe te sturen. Steeds meer verzoeken kreeg ik en zo is geleidelijk Vogeldagboek
ontstaan.
Medio 2000 kocht ik een videocamera om Vogeldagboek illustratief te
ondersteunen.
Begin 2002 ben ik met digitaal fotograferen begonnen, waarbij ik mijn
telescoop als 'super-telelens' gebruikte (digiscoping).
Eind 2006 ben ik overgestapt op een spiegelreflexcamera en begon het 'echte'
fotograferen.
Door een ernstige paniekstoornis als gevolg van een tweedegeneratiesyndroom en door energiegebrek blijft mijn gegrasduin voornamelijk
beperkt tot het gebied tussen Nieuwkoop, Rijnmond en de Noordzeekust,
soms met uitstapjes naar andere prachtige en boeiende natuurgebieden elders
in ons land
In april 2013 werd kreeg hij een Koninklijke Onderscheiding voor
Vogeldagboek!
Heel veel foto plezier
Ben Zwetsloot
V.V. De Kolibri 2015
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Artikelen of andere zaken voor het maandblad
inleveren voor 20 mei 2015.
Blauwborst - Luscinia svecica
cyanecula - White spotted
Bleuthroat
De blauwborst mogen we gerust
rekenen tot een van de mooiste
inheemse vogels. Niet alleen door
zijn kleurenpracht, ook de zang is
zeer de moeite waard. De zang is
in stille gebieden ook 's avonds en
's nachts te horen, zeker in de
broedtijd. Het is een vogel die
vooral voorkomt in moerassige
gebieden met veel water. Een paar natuurgebieden in Nederland en België
voldoen hieraan, vooral als ze goed beheerd worden. De blauwborst houdt van
terreinen zonder al te hoge bomen met alleen lage begroeiing.
De blauwborst is maar ongeveer 15 cm groot, maar door zijn slanke lijf en
houding lijkt hij wat groter. Alleen de mannetjes hebben de fraaie blauwe
borst. Hij heeft ook een neefje, of beter kunnen we zeggen een oom. De
blauwborst met een rode vlek op de borst, de Luscinia svecica svecica, is
namelijk de nominaatvorm. Deze komt alleen voor in Scandinavië en Rusland.
Bij ons leeft de ondersoort de witgesterde blauwborst. In de zomer heeft de
ene soort een rode, de andere een witte vlek op de blauwe borst.
V.V. De Kolibri 2015
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Hoewel niet echt zeldzaam, zullen er maar weinig mensen zijn die de
blauwborst in het wild tegenkomen. Dit vanwege zijn voorkeur voor drassige
gebieden. Ze komen maar zelden in de buurt van bebouwing.
Blauwborsten eten voornamelijk insecten, het zijn uitstekende
muggenbestrijders. Ook eten ze kleine vruchten en wormpjes.
Het nest maken ze in dichte lage beplanting. Er worden gemiddeld 5 eitjes
gelegd. Deze komen na 12 dagen broeden uit. De eerste 3 dagen voert alleen
de pop, daarna helpt ook de man driftig mee. De ouders voeren zo veel en
goed, dat de jongen al na 11 of 12 dagen uitvliegen.

5 7

3
1
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Het is raak bij de bosuil!
Een maand na de opening van de webcams bij Beleef de Lente is het eindelijk
zo ver: de bosuil legt haar eerste ei! Nadat het er lang naar uitzag dat het
bosuilenpaartje niet meer aan broeden toe kwam, kregen ze afgelopen week
toch de smaak te pakken.
Bosuilen blijven mysterieus. Waar je bij andere vogelsoorten redelijk kunt
voorspellen wanneer het eerste ei gelegd wordt, is er bij de bosuil geen pijl op
te trekken. Bosuilen rekenen
we tot de vroege broeders, er
zijn in het verleden zelfs nesten
in het begin van december
gevonden. Ook dit jaar was er al
een nest met eieren bekend
voor de kerst.
Bosuil met ei (foto:
Vogelbescherming Nederland)
V.V. De Kolibri 2015
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Verschillende leeftijden
Eieren in januari of februari vormen bij bosuilen geen uitzondering, maar over
het algemeen zitten de meeste bosuilen in maart op de eieren. Wat dat betreft
is het paartje bij Beleef de Lente geen uitzondering.
Direct bij het eerste ei begint de bosuil met broeden, daardoor verschillen de
jongen qua leeftijd. Na 28 tot 29 dagen komen de eieren uit. We kunnen het
eerste jong dus verwachten op maandag 13 of dinsdag 14 april.
Bosuil Beleef de Lente
(foto:
Vogelbescherming)
Vlieg- en jachtles
Na nog eens 30 dagen
verlaten de jongen het
nest. Ze kunnen dan
alleen nog wat
fladderen, maar met hun scherpe klauwen kunnen ze goed klimmen. Vallen ze
uit een boom, dan is dat meestal geen probleem. Ze zoeken een lage tak en
klimmen weer omhoog. De jongen worden daarom takkelingen genoemd. Pas
nadat ze het nest hebben verlaten krijgen de jongen van hun ouders vlieglessen
en jachtlessen; dit duurt zo’n 3 maanden in totaal. Daarna verlaten de jongen
het territorium en kunnen de ouders bijkomen van het broedseizoen.
Live te volgen
Wil je dit allemaal eens van dichtbij bekijken? Volg dan de bosuil op Beleef de
Lente. Ook de kerkuil en slechtvalk hebben inmiddels eieren en bij de steenuil
en torenvalk wordt er volop gepaard.
Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto's: Vogelbescherming Nederland

Vergeet u zich niet aan te melden voor:
De Fietsdag (kom in de kooi) 11 juli overdag
Uiterlijk aanmelden voor 30 juni
De Barbecue bij Piet Lommerse 11 juli ´s avonds (15 euro pp)
Uiterlijk aanmelden voor 30 juni
Meldt u aan bij Henk Haasnoot.
S.v.p. betalen bij aanmelding.
V.V. De Kolibri 2015
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Ons dagje uit op 16 mei Avifauna (25 euro pp)
Programma van de dag:
 9:00 uur Vertrek bij Victorhuis
 10:00 uur Koffie met gebak in Avifauna

Een uur varen
 12:30 uur Lunch in Parkrestaurant
 13:30 uur Bezoek Vogelpark
 16:00 uur Terugreis
17:00 uur Chinees in Voorhout (voor wie dat wil)
Uiterlijk aanmelden voor 25 april (dus gesloten)
Meldt u aan bij Henk Haasnoot.
S.v.p. betalen bij aanmelding.

V.V. De Kolibri 2015
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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 mei 2015.
V.V. De Kolibri 2015
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Koekoeken al onderweg naar Nederland
Kraanvogels, tjiftjafs en grutto’s, de eerste voorjaarsgasten zijn al weer terug of
trekken momenteel over Nederland. Maar de koekoek zit nog diep in Afrika.
Die zien we pas terug in april. Toch is de koekoek al aan zijn terugreis
begonnen. Door fantastisch zenderonderzoek in Engeland, Duitsland en WitRusland kunnen we de koekoeken in Afrika op de voet volgen. Ze maken zich
op voor de grote oversteek over de Sahara.
Wat ooit begon met vijf gezenderde koekoeken in Engeland is inmiddels
uitgebreid naar Duitsland en Wit-Rusland, een breed onderzoek waarbij maar
liefst 25 vogels een zender dragen. Via deze zenders kunnen we de koekoeken
volgen op hun reis naar Afrika en terug naar Europa. Gewoon live via internet.
Dit geeft onderzoekers een schat aan informatie over de trekroute en
overwinteringplaatsen van de koekoek. En dat helpt Vogelbescherming
Nederland en onze internationale BirdLife-partners weer bij het beschermen
van deze prachtige vogelsoort en het beschermen van de trekroute.
Noodzakelijk, want het aantal koekoeken gaat al jaren langzaam achteruit.
Geschat wordt dat er de laatste jaren zo’n 6.000 tot 8.000 paartjes in
Nederland verblijven.
Koekoek (foto: Jankees
Schwiebbe)
Overwinteren in hartje Afrika
Het onderzoek van de British
Trust for Ornithology,
Landesbund für Vogelschutz
and and BirdLife Belarus laat
zien dat de koekoeken uit
verschillende landen ook echt
duidelijk andere trekroutes
hebben. De vogels uit Engeland
trekken grotendeels naar het zuiden via Frankrijk, Spanje en West-Afrika. De
vogels uit Duitsland via Italië en Libië. En de koekoeken uit Wit-Rusland gaan
via Turkije en Egypte. Overwinteren doen bijna alle koekoeken in CentraalAfrika (met name Kongo en Angola) met uitzondering van een paar Wit-Russen
die helemaal doorvliegen tot Zambia.

V.V. De Kolibri 2015
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Helletocht terug door de Sahara
Maar nu is de terugreis dus aanstaande. De meeste koekoeken zijn alweer
onderweg naar Europa. Van hun overwinteringgebieden in Centraal-Afrika
verplaatsen ze zich momenteel noordwaarts richting de Sahelzone. Daar is het
erg droog en na de Sahel volgt nog eens de oversteek over de kurkdroge
Sahara. De komende weken moet de koekoek dus goed opvetten en fit zijn
voor het oversteken van de immense woestijn. Een helletocht die de vogels
zwaar op de proef stelt en vaak een strijd op leven en dood is.
Je kunt individuele vogels aanklikken en volgen. Zoals koekoek Chris die al in
2011 is gezenderd en nog steeds in de lucht is. Chris begon zijn terugtocht
vanaf Angola dit jaar op 2 februari. Op 27 februari zat Chris in Kongo en
momenteel is hij in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Of hij het gaat halen is
ook dit jaar weer spannend, want het blijft een loodzware tocht vol obstakels
en gevaren.
Mogelijke trekroutes
van koekoeken
(kaart: British Trust
for Ornithology)

De komende weken
hebben ze dus nog
duizenden
kilometers voor de
boeg en dat islive
online te volgen.
Hopelijk zien we ze
in april allemaal
veilig terug.

Tekst: Chris-Jan van der Heijden, Vogelbescherming Nederland
Foto: Jankees Schwiebbe, BirdPhoto.nl
Kaart: British Trust for Ornithology

V.V. De Kolibri 2015
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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 2015
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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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Tienduizenden Veldleeuweriken dood door maaien
Veldleeuweriken broeden vaak in open akkerbouwgebieden. Waar grasland en
akkerbouw naast elkaar voorkomen, maken ze ook graag gebruik van grasland om in
te broeden. Die keuze wordt ze vaak noodlottig, omdat in gras veel legsels worden
uitgemaaid. Uit nieuw onderzoek blijkt dat jaarlijks in Groningen en Drenthe 30.000
jonge Veldleeuweriken omkomen door maaien. Onderzoek moet aantonen of met
een ander maaibeheer de Veldleeuwerik zijn jongen wel succesvol groot kan krijgen.
De provincies Groningen en Drenthe zijn vermoedelijk de belangrijkste provincies in
Nederland voor in akkergebieden broedende Veldleeuweriken. Jaarlijkse monitoring
van honderden telpunten van het Meetnet Agrarische Soorten (MAS) in beide
provincies, zorgt voor een nauwkeurige ‘vinger aan de pols’ over de verspreiding van
soorten, hun gewasvoorkeuren en aantalsontwikkelingen. De Veldleeuwerik kent
zelfs de hoogste presentie in het fijnmazige meetnet, en daardoor zijn goede
aantalschattingen te geven van het aantal broedparen.
Veldleeuweriknest in
grasland (foto: Hans
Hut)
In Groningen broeden
de laatste jaren rond de
6.300 paren
Veldleeuweriken,
waarvan 4.750 paren in
akkerland. Door de
oprukkende
melkveehouderij
brokkelt de oppervlakte
‘akkerland’ steeds meer
af. Tussen 1980 en 2013 nam het aandeel grasland in akkerbouwgebieden als het
Oldambt en de Veenkoloniën toe van 12% naar 22%. Niet van die prachtige
bloemrijke weiden, maar monotoon turbograsland dat maandelijks wordt bemest en
gemaaid. Door een gebrek aan geschikte alternatieven, trekken Veldleeuweriken in
met name de tweede helft van het broedseizoen naar die turbograslanden toe om er
te broeden. Zo is een ecologische val van formaat ontstaan.
Van 2006 tot 2008 werkten Sovon Vogelonderzoek Nederland en Werkgroep Grauwe
Kiekendief samen om in opdracht van Vogelbescherming Nederland de knelpunten
rond de ecologie van de vrolijke zanger in beeld te brengen. Dit leverde het
fundament op voor het vervolgonderzoek dat Werkgroep Grauwe Kiekendief samen
met Wageningen UR in de jaren 2010-2014 uitvoerde. Daarbij werd met behulp van
lichtgewicht radiozenders het terreingebruik van broedende Veldleeuweriken in kaart
gebracht. De resultaten zijn onder andere beschreven in het themanummer
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‘Akkervogels’ van Limosa. Uit het onderzoek bleek dat Veldleeuweriken graag
gebruikmaken van faunaranden om naar voedsel te zoeken voor hun jongen. Maar
diezelfde faunaranden kunnen niet voorkomen dat Veldleeuweriken in het voor hun
gevaarlijke grasland gaan broeden.
Ecologische val
Sterker nog, als die faunaranden in de buurt van grasland liggen, dan vormt die
combinatie een ecologische val, doordat Veldleeuweriken een voorkeur hebben om
in grasland te broeden. Op basis van broedbiologische gegevens van Werkgroep
Grauwe Kiekendief, aantalsschattingen en digitale gewaskaarten, hebben we
berekend dat in Groningen per jaar zo’n 15.000 nestjonge Veldleeuweriken worden
doodgemaaid. In Drenthe komt een vergelijkbaar aantal tussen de maaibalken om.
Bebroed nest,
nestjong en
uitgelopen jong als
maaislachtoffer
(foto’s: Henk Jan
Ottens)

Bovenstaande maakt duidelijk dat agrarisch natuurbeheer in akkerland vooralsnog
voor de Veldleeuwerik niet het gewenste resultaat oplevert als dat akkerland is
verweven met intensief grasland. Dit is in Nederland in toenemende mate het geval.
Wil natuurbeheer in akkerbouwgebieden daadwerkelijk bijdragen aan het stoppen
van de achteruitgang van Veldleeuweriken, dan zal ook het beheer van grasland in
akkergebieden meer moeten worden afgestemd op de daarin levende vogels en
andere organismen. Vogelbescherming Nederland ijvert voor rijke weides met
bloemen, vlinders en vogels in haar campagne Red de Rijke Weide.
In het komende broedseizoen zal Werkgroep Grauwe Kiekendief in zowel Groningen
als Drenthe weer Veldleeuweriken volgen met radiozenders, om de knelpunten nog
nauwkeuriger in beeld brengen. Bij een aantal Drentse en Groningse
graslandbedrijven zal het effect van uitgesteld maaibeheer worden onderzocht.
Daarbij kijken we of het broedsucces van de Veldleeuwerik voldoende kan worden
verhoogd door grotere tussenpozen tussen de sneden aan te houden. Met de
verzamelde kennis hopen we dat provincies gericht kunnen investeren in
natuurmaatregelen voor bodembroedende soorten als de Veldleeuwerik.
Tekst: Henk Jan Ottens, Akkervogelonderzoeker bij Stichting Werkgroep Grauwe
Kiekendief en Floris van Kuijk, Teamhoofd Landelijk Gebied van Vogelbescherming
Nederland
Foto's: Hans Hut; Henk Jan Ottens
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