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Positief !!!!
Dit weekend las ik in de krant allerlei positieve geluiden
over Nederland. De werkeloosheid is weer met 48000
mensen verminderd. Alleen geld dit niet voor de oudere
werknemers in ons land. De economische groei voor ons
land wordt geschat op 1.5 % dit jaar, en voor volgend jaar
wordt dit 1 % Gaan we weer de goede kant op met z’n
allen ??
Hoe is dit bij ons De Kolibri. Gaan wij er ook op vooruit dit
jaar? Zeker wat betreft de nieuwe aanmeldingen, wij laten de oudere niet in de
kou staan. De laatst bij gekomen leden zijn de 55 gepasseerd. Zij beginnen met
hun hobby aan een nieuwe lente en wij geven hun daarvoor graag de kans om
met ons mee te doen. Een hobby is namelijk een verrijking van je leven. Kijk maar
eens naar de contacten, die je er aan over kunt houden. Prachtig toch?
Hoe is het met de economische groei van De Kolibri gesteld, gaan wij er als
vereniging ook op vooruit. Kunnen wij ons huishoudboekje sluitend krijgen, of
zitten er nog lijken in de kast.
Wist ik het maar, u kunt het allemaal horen en beleven op de aankomende
jaarvergadering. Dan gaan alle boeken open en kunt u zien wat we met z’n alle
gepresteerd hebben het afgelopen jaar. Niet alleen financieel, maar ook met
onze vele activiteiten. Hebben we de leden goed kunnen bereiken, zijn er nog
wensen, willen we nog dingen aanpassen c.q. toevoegen aan het beleid van de
vereniging. Dat wil het bestuur graag van u horen wat verkeerd gaat, maar zeken
ook waar we meer door moeten gaan.
Dus voor u allen hier de uitnodiging, Kom naar de algemene jaarvergadering op
10 maart aanstaande. Het bestuur heet u van harte welkom op deze avond.
Bestuursleden, ook zij zijn aan verandering onderhevig, als u dat vindt. Maar
Oege Rinzema heeft aangeven graag op zijn post te willen blijven zitten. Hij is
dan ook weer herkiesbaar voor een nieuw termijn van 3 jaar. Toch blijft het voor
u mogelijk om hem weg te stemmen, wilt u graag de post overnemen, tot
minimaal 24 uur voor de vergadering kunt u zich opgeven bij de voorzitter. De
keus is aan u., en de leden hebben altijd het laatste woord.
Ook dit jaar kunnen weer een jubilaris huldigen en wel in de persoon van Rob van
Haasteren, 25 jaar trouw lid van de vereniging en hem gaan we dus in het
zonnetje zetten.
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Piet Onderdelinden is een graag geziene gast, meer dan 30 leden waren weer
aanwezig bij zijn lezing / foto presentatie afgelopen donderdag 11 februari. Zijn
nieuwste aanwinsten werden tentoongesteld en bij ieder beeld een praatje pot.
Ongetwijfeld zullen wij hem weer een keer de revue zien passeren.
Natuurlijk eindig ik als altijd graag dit voorwoord, om iedereen uit te nodigen
voor deze zeer belangrijke en feestelijke jaarvergadering. Dat doe ik dan ook dit
jaar weer.
Graag tot volgende keer,

B. Zwetsloot vzr.

Agenda 2016 V.V. De Kolibri
10 maart
Jaarvergadering leden
 Opening
 Mededelingen
 Vorig verslag (zie maandblad april 2015. Ook via website)
 Ingekomen stukken
 Verslag Secretaris
 Verslag Ringencommissaris
 Verslag Materiaalcommissaris
 Verslag Vogelmarkt
 Verslag Vogelbestand
 Huldiging jubilaris
 Pauze
 Verslag Penningmeester
 Kascontrole over 2015:
Rein Schoonderwoerd en Ed Pronk (reserve Jos Elsgeest)
 Verkiezing kascontrole; Graag willen wij nieuwe reserve.
 Vaststellen contributie voor 2017
 Bestuursverkiezing
o
2016 Oege Rinzema, Penningmeester aftredend/herkiesbaar
o
2017 Ben Zwetsloot, Voorzitter
o
2018 Arno Ooms, Secretaris
o
Kandidaten kunnen het formulier downloaden vanaf de website
bij HR2013, of dit aanvragen bij de voorzitter.
 Rondvraag
 Sluiting
V.V. De Kolibri 2016
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17 maart

Bingoavond
3 ronden Bingo, grote loterij, 3 ronden bingo. Iedereen gaat met
een prijs de deur uit. Neem familie, vrienden en kennissen mee.
20:00 uur Locatie ’t Victorhuis.
Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout

26 maart

Vogelmarkt
11:30 tot 15:30 uur
Locatie ’t Victorhuis.
Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout
Vogelmarkt
Contactavond/sprekersavond
Vogelmarkt
TT-vergadering
Uitgaansdag Kolibri
Vogelmarkt
Medewerkersavond
Wandeling door de waterleidingduinen met Siem Vos
Fietstocht + barbecue (bij Piet Lommerse)
Braderie Noordwijkerhout
Vogelmarkt
Openingsavond / Sprekersavond
Braderie Voorhout
Vogelmarkt
Open Podium
Bingoavond
Vogelmarkt
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
Sprekersavond
Vogelmarkt
Uitreiking prijzen TT
Vogelmarkt

26 maart
14 april
30 april
12 mei
14 mei
28 mei
03 juni
04 juni
09 juli
30 juli
27 augustus
01 september
17 september
24 september
13 oktober
20 oktober
29 oktober
02 november
03 november
04 november
05 november
06 november
06 november
10 november
26 november
08 december
17 december
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========================================
In de lappenmand: R. Westgeest. F Lenferink en E. van Noord, wij wensen hen beterschap.

========================================
Spreuk van de maand:
Maak niet zelf alle fouten, geef het bestuur ook een kans

M.J. Geerlings
F.C.J. Hoogervorst
L.T. Steenvoorden
G.M.J.M. Wilson
R. Hoogervorst
A.J. vd Slot
J.J. Duivenvoorden
J. van der Luyt
M.E.R. Opstal

Noordwijkerhout
Sassenheim
Noordwijk
Noordwijkerhout
Voorhout
Noordwijkerhout
Noordwijkerhout
Voorhout
Noordwijkerhout

3
9
1
1 4 3 5
9
2
1
6
7
4
3
7
1
4
9
1
5
1
3
4
3 8 7 5
7
4
6
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14 maart
15 maart
18 maart
21 maart
23 maart
26 maart
26 maart
28 maart
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Voor al uw
vogelbenodigdheden en
diervoeders

JET
Assortiment vogelbenodigdheden:
 Vele soorten nestmateriaal
 Div. broedblokken
 Kweekkooien
 Voorfronten (div. maten)
 Div. soorten bodembedekking
 T.T. materialen
 T.T. hoezen / tassen
 Div. soorten T.T. kooien
 2K verf wit / zwart
 Koudijs producten
 Tevens volièrebouw

ACTIE
Wit nestmateriaal
1 zak van € 4,25 voor
€ 3,75.
Cocos inlegnest voor
kanarie van € 0,95
voor € 0,75.
Geldig t/m september
2015
Op is op !!!

Diverse merken vogel-, eivoer: Beyers, Teurlings, v. Himbergen, Witte
Molen, Versele Laga, Slaats, Jan Koenings, Metazoa, eigen mengsel
Duivenvoer: Matador en Backs producten
Orlux – Cede – Sluis – K.F.F.- Geldof producten
Voer voor: Honden, Katten, Paarden, Knaagdieren, Vissen, Alpaca,
Kangoeroe etc.
Eerste zaterdag van de maand
: Vogelmarkt Vollenhove
Laatste zaterdag van de maand
: Vogelmarkt Noordwijkerhout
Vogelmarkt
: Zwolle
Vogelmarkt
: Assen
Diverse landelijke shows (na te vragen bij Jet)

Jet van de Kamp
06 – 303 381 92 (tussen 13.00 – 21.00 uur bereikbaar )
Woensdagavond bezorgavond
Op afspraak is afhalen mogelijk
www.jetvogelvoer.nl

Harderwijk

ALLE DIEREN HEBBEN PRET MET VOER VAN JET
V.V. De Kolibri 2016
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100ste Plas-Dras pomp voor weidevogelboer Jelte
Bakker
In het land van Weidevogelboer Jelte Bakker
(Ginnum FRL) van Agrarische Natuurvereniging
‘Om e koaien’ vond ondanks het regenachtige
weer een feestje plaats. De firma Poortman
schonk zijn 100ste zonnepomp aan het ‘project
weidevogelboerderijen’ van Vogelbescherming.
Boer Jelte Bakker was de gelukkige die de pomp in ontvangst mocht nemen.
In aanwezigheid van ‘de buren’, bestuursleden van de ANV en een
reportageploeg van Omrop Fryslân werd de pomp direct geïnstalleerd in het
perceel waar in het voorjaar het waterpeil omhoog wordt gezet. In de directe
omgeving ligt het nodige ‘kuikenland’, de belangrijke tweede voorwaarde voor
goed broedsucces.
Met de zonnepomp gaat Jelte Bakker een aantal greppels van een extra hoog
waterpeil voorzien, zodat er metersbrede, natte randen op het land ontstaan.
Door de hoge vochtigheid blijven regenwormen aan de oppervlakte en zijn zo
goed bereikbaar voor weidevogels. De bodem blijft zacht zodat de vogelsnavels
er goed in kunnen komen. Natte grond warmt langzaam op. Daarom komt de
grasgroei op plas-dras percelen ook langzamer op gang. Daardoor kunnen de
vogels voor de eerste maaibeurt hun eieren rustig uitbroeden. Het ‘15 juniland’ biedt kuikens beschutting en voedsel totdat ze vliegvlug zijn.
Zulke goede randvoorwaarden zie je terug in de resultaten. In 2015 broedden
bij weidevogelboer Bakker maar liefst 34 paar Kieviten, 33 grutto’s,
27 tureluurs en 38 scholeksters. Zelfs de veldleeuwerik ontbreekt niet op zijn
land.
In 2015 kon Vogelbescherming door giften van
leden en bedrijven negen zonnepompen en
één windmolen aan leden van het
weidevogelboerennetwerk doneren. Daarmee
leveren zij een concrete bijdrage aan de
bescherming van weidevogels.
Ook u kunt een pomp doneren of een gift
doen voor de weidevogels!
V.V. De Kolibri 2016
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Wie kweekt wat?

08

07

Wilt u een persoonlijke advertentie? Voor 7,50 per jaar staat u ook hier.

Laatste bestelronde ringjaar 2016.
Uiterlijk inleveren bij Ringencommissaris 20 maart
Levering circa 15 mei.
V.V. De Kolibri 2016
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nummer 2

5
5 9 4

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

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

========================================
Te koop.
Kleine grasparkietjes, Diamant duifjes, Groenlingen
Bellen Henk Haasnoot 06-22634328

========================================
V.V. De Kolibri 2016
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Mobiel: 06 54 28 56 95

De Kip als broedvogel
Met rond 100 miljoen exemplaren is
de Kip de verreweg talrijkste
Nederlandse vogel. In uitloopfarms
en allerlei stallen dan wel. Alle
Kippen? Nee... want sommige weten
zich aan het menselijk gezag te
onttrekken. Ze gaan op eigen houtje
pionieren in de 'vrije' natuur of
proberen het beste ervan te maken
op plekken waar ze per ongeluk
terechtkomen. Ze krijgen weinig
aandacht van vogelaars, die hen
toch een beetje als tweederangs
vogels zien.
Kleine kippenstudie
Maar je kunt er natuurlijk ook anders tegenaan kijken. Is het niet fascinerend
om te zien, en te volgen, hoe een volledig gedomesticeerde soort een 'Terug
naar de Natuur' onderneemt? En of dat een beetje lukt?
V.V. De Kolibri 2016
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Minne Feenstra is er de man wel naar om zulks te onderzoeken. Hij bekeek hoe
het eraan toeging in een aantal Zuid-Hollandse 'kippenbosjes' en bundelde zijn
ervaringen in dit verslag. Waarmee de eerste gepubliceerde Nederlandse
kippenstudie een feit is (en als er meer verslagen zijn, attendeer ons
erop;webredactie@sovon.nl).
Kippen in Vogelatlas
Voor de nieuwe Vogelatlas in wording zijn alle in het wild voorkomende
vogelsoorten onderzocht. Ook ontsnapte Kippen. Dat levert nog best een
aardig (voorlopig)landelijk beeld op.

Vogelparadijs Griend bedreigd
Vogeleiland Griend dreigt weg te spoelen. De eerder aangelegde zandhaak is
door de dynamiek in de Waddenzee verdwenen. Omdat het eiland onmisbaar
is voor honderdduizenden trek- en broedvogels, komt Natuurmonumenten in
actie.
‘De provincie Fryslân heeft nu groen licht gegeven voor een herstelproject,’
licht Waddenboswachter Erik Jansen toe. ‘We willen nieuwe
beschermingsmaatregelen treffen, die aansluiten bij de natuurlijke bouw van
Griend.’
Onmisbaar vogelparadijs
‘We laten Griend niet wegspoelen’ stelt Jansen. ‘In voor- en najaar zoeken
honderdduizenden trekvogels voedsel op het drooggevallen wad rondom
Griend. Kanoeten, drieteenstrandlopers, rosse grutto’s en andere steltlopers
moeten aansterken, om weer duizenden kilometers te kunnen vliegen. Tijdens
hoogwater zoeken de vogels op Griend een veilig heenkomen. In het
broedseizoen brengen tienduizenden vogels hun jongen groot op het
onbewoonde eiland. Vooral voor de grote stern is het eiland een belangrijke
broedplek.’
V.V. De Kolibri 2016
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Beschermingsmaatregelen
Natuurmonumenten beheert dit vogelparadijs in 2017 precies honderd jaar.
Het begon met de bescherming tegen de jacht op vogels en het rapen van
eieren. Halverwege de vorige eeuw kwam Natuurmonumenten opnieuw in
actie. De aanleg van de Afsluitdijk veranderde stromingen en waterhoogte in
de Waddenzee. Griend dreigde te verdwijnen. Het vogeleiland kreeg daarom
een zanddijk en later, in de jaren tachtig, een beschermende haak van zand. Die
zou Griend minstens vijfentwintig jaar lang beschermen. In de loop der jaren
heeft de zee het zand van de haak verplaatst naar de platen achter Griend. De
zee krijgt nu weer vat op het eiland en knabbelt er stukken af.
Natuurmonumenten moet opnieuw aan de slag om het vogelparadijs te
behouden.
Met zand dat vrijkomt uit vaargeulonderhoud wordt op Griend een
beschermende vooroever aangelegd. Hierin worden plaggen van het eiland en
schelpenbanken verwerkt. Met de aanleg wordt aangesloten bij de natuurlijke
opbouw van Griend. Van nature wordt het eiland beschermd door een wal van
schelpen, plantenresten en zand.

Scholekster (Bron: Andreas Trepte)

Natuurlijke ontwikkeling
Na de aanleg van de nieuwe vooroever krijgt Griend weer de ruimte om zich
natuurlijk te ontwikkelen. Naar verwachting zal het eiland gemiddeld zeven
meter per jaar naar het oosten gaan wandelen. Om te leren van de
maatregelen start Natuurmonumenten samen met onderzoeksinstituten een
uitgebreid onderzoeks- en monitoringstraject naar de effecten op de
ontwikkeling van het eiland en de vogels. Deze kennis komt ook van pas in
andere delen van het Waddengebied. De tijd moet uitwijzen of het eiland zich
in de toekomst zelf in stand kan houden.
Bron: Natuurmonumenten
Foto's: Debot, CC-BY-SA 3.0-licentie (leadfoto: zwermen vogels rond Griend);
Andreas Trepte, CC-BY-SA 2.5-licentie

V.V. De Kolibri 2016
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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 mei van 09:00 tot 13:00 uur
Het Plantariumgebouw, Italielaan 4, Hazerswoudedorp
Inlichtingen: www.vogelmarkt.nl
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging De Diamantvink te Oude Wetering
Iedere 2e zaterdag vd maand van 12:00 tot 16:00 uur
Clubgebouw de Diamantvink te Oude Wetering
Inlichtingen: Hans van Egmond 071-3315023
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging De Rijsenvogel te Rijsenhout
Iedere 2e zondag vd maand september t/m mei van 9:00 tot 13:30 uur
Clubgebouw SCW konnetlaantje, Rijssenhout
Inlichtingen A. de Waal 0297-329176
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging De Kolibri Noordwijkerhout
Iedere laatste zaterdag vd maand augustus t/m mei van 11:30 tot 15:30 uur
’t Victorhuis, Maandagsewetering te Noordwijkerhout
Inlichtingen Piet vd Berg 06-24877001
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging van Vogelvrienden voor Aalsmeer e.o.
Iedere 4e zondag vd maand augustus t/m mei van 10:00 tot 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 maart 2016.
V.V. De Kolibri 2016
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Veel meer mannen bij de Tafeleend
De Tafeleend neemt snel af, maar waardoor is nog niet precies duidelijk. Er lijkt
iets mis met de opbouw van de populatie. Om daar meer over te weten te
komen, turfden waarnemers in heel Europa de geslachtsverhouding bij deze
eendensoort. In Nederland bekeken waarnemers in de afgelopen maanden
ruim 50.000 Tafeleenden: 71% waren mannetjes, 29% vrouwtjes.
Van de Tafeleend zijn er ’s winters steeds minder te zien in Noordwest-Europa.
De afgelopen 25 jaar nam het aantal overwinteraars met een kwart af, een
ontwikkeling die ook in Nederland goed merkbaar was. Een zorgelijke afname
met een nog onbekende oorzaak.
Deze afname van Tafeleenden is al een tijdje voer voor discussie onder
eendenspecialisten. Er zijn, in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij zaagbekken,
geen duidelijke aanwijzingen voor een verschuiving van het winterareaal onder
invloed van gemiddeld zachter wordende winters. Regionaal spelen
voedselproblemen mee, maar dat lijkt op populatieniveau niet de hoofdreden
te zijn. Een van de hypothesen voor de scheve geslachtsverhouding is dat er
jaarlijks te weinig vrouwtjes overleven. Dat zou komen doordat ze in de
broedperiode makkelijker gepredeerd worden dan mannetjes. Een andere
hypothese is dat mannetjes eerder aankomen in de wintergebieden. Daar
zouden ze vervolgens de beste voedselplekken bezetten. Maar zijn er ook echt
minder vrouwtjes?

V.V. De Kolibri 2016
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Verhouding man/vrouw tafeleend
per watervogeltelgebied (Bron:
Sovon Vogelonderzoek Nederland)

Veel meer mannen
Om die vraag te beantwoorden,
deed Kane Brides van de Duck
Specialist Group dit najaar de
oproep om in heel Europa
geslachtsverhoudingen van
Tafeleenden te noteren. In
Nederland sloegen Waarneming.nl
en Sovon de handen ineen en
riepen waarnemers
en watervogeltellers op om
Tafeleenden te turven. In de
periode van 1 november tot en
met 31 januari gaven 814 waarnemers 3737 bruikbare waarnemingen door,
waarvan 3551 via Waarneming.nl. Een imposante steekproef met een mooie
spreiding over het hele land. Er zitten vast wat dubbel getelde eenden tussen,
maar na een bewerking van de getallen ontstaat er een eenduidig beeld: in
vrijwel iedere groep in ons land hebben mannetjes de overhand.
Niet veel veranderd
De verhouding in Nederland pakt dus sterk in het voordeel van de mannetjes
uit. Voor een totaalbeeld moeten de gegevens natuurlijk gecombineerd
worden met tellingen uit heel Europa. Zo’n internationale telling werd ook al
eens in de winters van 1988/89 en 1989/90 gedaan. Destijds bleek de
verhouding 59% mannen en 41% vrouwen te zijn. In Nederland was het
aandeel mannen 65 tot 70%; er is in de afgelopen vijfentwintig jaar dus niet
veel veranderd in de samenstelling van groepen Tafeleenden in ons land. Op
basis van de internationale gegevens zal er ongetwijfeld een uitgebreidere
analyse worden gedaan door de eendenspecialisten. Overigens is het turven
van geslachten (en leeftijden) altijd een zinvolle actie om populatieontwikkelingen te kunnen volgen. Blijven doen dus!
Tekst: Albert de Jong, Sovon, Tim Asbreuk, Waarneming.nl en Fred Hustings, Sovon
Figuur: Erik van Winden, Sovon
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VOGEL- EN DIERVOEDERS
TEGEN SCHERPE PRIJZEN
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
20
20
25
25
5
5
10
2

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Kanariezaad
Tropenzaad
Parkietenzaad
Gr. Parkietenzaad
Volierezaad
Wildzangzaad
Postuurzaad
Agapornidezaad
Neophemazaad
Tortelduivenvoer
Onkruidzaad
Schelpenzand
Beukensnips
Witte snips
Cede kan. of Parkiet
Wittemolen eivoer
Wittemolen eivoer
Trosgierst Chinee

€ 27,50
€ 23,75
€ 21,00
€ 23,00
€ 23,50
€ 32,00
€ 30,00
€ 23,50
€ 22,50
€ 18,50
€ 19,50
€ 6,50
€ 8,50
€ 9,75
€ 20,50
€ 14,50
€ 25,00
€ 8,00

Ook Himbergen en Witte molen voerders
En Europese cultuur vogelzaden van
Jan Koenings
Alle broed en nest materialen

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

Schrijf ook eens een stukje over uw vogels.
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Vogelbestand
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Agapornis
Agapornis
Duiven
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

Tijgervink
Tijgervink
Tijgervink
Diversen
Vuurvink
Witoorbuulbuul
Zebravinken
Zebravinken
Zebravinken
Zebravinken
Zebravinken
Zebravinken
Zebravinken
Zebravinken
Zebravinken
Zilverbekje
Taranta
Taranta
Diamant duifje
Diamant duifje
Baardmannetje
Baardmannetje
Barmsijs
Barmsijs
Blauwborst
Chinese groenling
Europese vink
Europese vink
Groenling
Groenling
Groenling
Groenling
Groenling
Groenling

O.Rinzema
G.P.M.Ruigrok
C.G.A.v.d.Ven
J.J.H.van der Burg
S.Rinzema
R.H.Schoonderwoerd
W.P.Anthonissen
M.van Duin
J.C.Elstgeest
A. Lommerse v.d. Hulst
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
L.Noort
E.M.Pronk
R.J.J.van der Poll
C.A.J.Turenhout
M.J.Geerlings
C.G.A.v.d.Ven
S.v.Duijn
M.J.Geerlings
Dex Geerlings
P.R.J.Lommerse
C.de Mooij
C.A.J.Turenhout
C.G.A.v.d.Ven
C.A.van Winsen

0252-220646
0252-517013
0252-374150
0252-374043
0252-220646
0252-519992
0252-375668
06-12678579
023-5848543
0252-376411
0252-376624
0252-220646
0252-220646
0252-374849
0252-373531
0252-220646
0252-372950
0252-216636
06-51886696
06-51559358
06-51334231
06-28167792
06-25438233
0252-374849
0252-372609
0252-374150
0228-541542
0252-372609
0252-372609
06-51559358
0252-216823
0252-374849
0252-374150
06-51886696

Geef uw vogels op bij coördinator Vogelbestand
Henk Haasnoot
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Papegaaiduiker aangespoeld op Texel
Een bijzondere vondst op het Texelse strand. Ecomare-medewerkster Els
Wennekendonk vond een papegaaiduiker. Deze prachtige vogels zie je hier niet
zo vaak. In de zomer broeden ze langs de rotskusten van Frankrijk, GrootBrittannië, IJsland en de Scandinavische landen. In deze tijd van het jaar leven
ze op open zee. Door de storm kunnen ze uit koers raken. Elk jaar gebeurt dat
wel.
Clown
Vanwege de bijzondere snavelvorm herken je een papegaaiduiker direct. De
snavel is extra opvallend en kleurig tijdens het broedseizoen. Wat verenkleed
betreft lijkt hij op een pinguïn, net als zijn familieleden de zeekoeten en alken.
Maar hij is kleiner. Volwassen papegaaiduikers hebben witte wangen en
schuine zwarte lijnen rond de ogen, die ze een clown-achtig voorkomen geven.
Papegaaiduiker aangespoeld
bij paal 9 op Texel (Bron: Els
Wennekendonk)
Geen Nederlandse soort
Papegaaiduikers broeden
niet in Nederland en ook in
de winter blijven ze meestal
ver uit de kust. Soms worden deze opvallende zeevogels door Nederlandse
vogeltellers gezien wanneer ze razendsnel langs de kust vliegen. Tijdens
stormachtig weer spoelen ze hier soms aan. Gemiddeld worden per winter een
of twee dieren op Texel gevonden, in 2012 zelfs 27. Toen deze vogels werden
V.V. De Kolibri 2016
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onderzocht, bleek dat ze ondervoed waren. Ze hadden niet genoeg vis kunnen
vinden.
Meer weten?
In de digitale encyclopedie van Ecomare kun je meer lezen
overpapegaaiduikers. Op de website waarneming.nl kun je vinden waar en
wanneer er papegaaiduikers in Nederland zijn gezien.
Tekst: Ecomare
Foto's: Bart Vastenhouw, Saxifraga (leadfoto: papegaaiduikers); Els
Wennekendonk

Rechter verbiedt ook afschot smienten in ZuidHolland
Na de provincie Noord–Holland is ook
Zuid-Holland door de rechtbank terug
gefloten: de provincie mag niet
ongelimiteerd smienten laten afschieten,
een beschermde eendensoort.
Vogelbescherming Nederland stapte naar
de rechtbank om de ontheffing te schorsen
en daarmee het afschot onmiddellijk te
doen stoppen. De afgegeven ontheffing is
door de rechter geschorst. De smienten zijn dus voorlopig veilig in ZuidHolland.
Smienten zijn eenden die in Noord-Scandinavië broeden. In de winter
verblijven ze in Nederland, Noord- en Zuid-Holland in het bijzonder. De vogels
grazen in de winter gras dat ook voor koeien bedoeld is. Boeren kunnen
daardoor schade ondervinden, die gecompenseerd wordt uit het Faunafonds.
De beide provincies kozen echter voor het schieten van smienten. Extra cru in
Zuid-Holland is dat het gebruik van lokvogels is toegestaan. Een vreemde
beslissing omdat de ontheffing aangeeft slechts de smienten te willen verjagen.
Uitspraak rechter
De rechtbank in Den Haag gaf vandaag, in navolging van de rechtbank in
Noord-Holland, Vogelbescherming Nederland gelijk en heeft het besluit met
onmiddellijke ingang geschorst. De belangrijkste reden voor de schorsing is dat
de provincie volgens de rechter in zijn besluitvorming een veel te rooskleurig
beeld geeft van de trend van de smient in Zuid-Holland, terwijl uit gegevens
van Sovon Vogelonderzoek Nederland duidelijk blijkt dat er sprake is van een
V.V. De Kolibri 2016
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afname van smienten in de provincie. De provincie had ook niet afdoende
aangetoond dat er sprake is van een concrete dreiging van belangrijke schade
in alle gebieden waar afschot werd toegestaan.
Te weinig jongen
De aantallen smienten nemen de laatste jaren af. Belangrijke reden voor deze
afname is dat de smienten minder jongen grootbrengen, hun broedsucces
neemt de laatste 10 jaar af. Vogelbescherming benadrukt dat het afschieten
van smienten indruist tegen de ‘instandhouding’ van de vogelsoort: vogels
waar het niet goed mee gaat moet je beschermen en schiet je zeker niet af.
Blij met uitspraak
De provincie moet nu gaan besluiten over de bezwaren van Vogelbescherming
tegen het afschot. De rechtbank heeft de ontheffing geschorst tot 6 weken
nadat de provincie hierover besloten heeft.

Boerenzwaluw

Begin april zette mijn moeder het kantelraampje op zolder open. Want, zo wist
ze, in de weken daarna zouden de zwaluwen terugkeren uit Afrika. In de nok
van de zolder bouwde een boerenzwaluwpaar jaar na jaar hun nest. Door het
kleine dakraampje vlogen ze in en uit. Het mannetje vermaakte zijn broedende
vrouwtje met gezang vanaf de waslijn. Bovenaan de zoldertrap, onder het
zwaluwnest, had mijn moeder – de schat – een kussen gelegd. Er was eens een
jong uit het nest gevallen of gegooid. Nu er een kussen lag, zou zo’n kwetsbaar
wezentje een val misschien overleven. De zwaluwen moeten haar enorm
hebben geboeid. Ze borduurde zelfs zwaluwtjes op de lakens van mijn
kinderbed. Als kleine jongen zag ik elke ochtend de boerenzwaluw als ik
wakker werd.
Alles is heerlijk aan deze vogel. In zijn vlucht schrijft de boerenzwaluw een
V.V. De Kolibri 2016
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gedicht van bewegingen in de lucht. Altijd in gezellige groepjes. Continu klinkt
de opgewekte zang. Zelfs bij de meest indrukwekkende vliegcapriolen lijkt de
zwaluw moeiteloos te zingen. Dit is Poetry in motion. Gelukkig is de
boerenzwaluw een kosmopolitische vogelsoort. Overal ter wereld komt de
boerenzwaluw voor, ik hoef hem nergens te missen. In Japan, Amerika of
India, waar ik voor mijn werk ook naartoe vloog, overal vloog ook mijn geliefde
zwaluw. Er is veel moois in Amsterdam, maar er zijn bar weinig
boerenzwaluwen. Toch weten mijn vrienden mij uiteindelijk ook hier te
vinden.
Na twintig jaar belandt mijn huwelijk in een crisis. De gebeurtenissen raken mij
diep. Op een sombere ochtend in april staar ik moedeloos langs de rand van
mijn koffiebeker over de kade. Plotseling klinkt onmiskenbaar de opgewekte
zang van een boerenzwaluw. Soepel scheert de vogel rond de boten en
rakelings over het water, zoals alleen een boerenzwaluw dat kan. Eén zwaluw
maakt nog geen zomer, maar in de loop van de week verschijnt een tweede
zwaluw. In de dagen die volgen bouwt het paar een nest onder de
overhangende kade, recht voor de deur van mijn huis. Kwetterend vliegen de
vogels af en aan. Het mannetje vermaakt zijn broedende vrouwtje met gezang
vanaf de steiger of gewoon vanuit de lucht. Het is weer fijn thuiskomen, sinds
ik elke dag word verwelkomd met zwaluwzang. In Nieuw-Zeeland spreekt men
niet voor niets over de Welcome swallow. Het vinden van geluk in het leven
begint bij genieten van de gewone dingen. En de boerenzwaluw.

Jaarvergadering bij De Kolibri

10 maart 2016
‘t Victorhuis 20:00 uur

Bingoavond

17 maart 2016
3 ronden Bingo, grote loterij, 3 ronden bingo
‘t Victorhuis 20:00 uur
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