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Uitgifte maandblad juli/augustus 2017 medio  
27 juli 2017 

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. 

 

BESTUURSPAGINA V.V. DE KOLIBRI
ERELID: Piet vd Berg

LEDEN VAN VERDIENSTE

Henk Haasnoot

Ben Zwetsloot

Con van der Ven

Lidmaatschap

Volwassenen      33euro

AOW                   28 euro

Jeugd tot 17 j      17 euro

Gastlid/jeugd    21/16 euro

KvK nummer; V 40445820 

Verenigingscode NbvV; N16

Bankrek met IBAN nr 

NL34 RABO 034.69.04.811

Oplage maandblad 150 stuks

Voorzitter

B.J. Zwetsloot (Ben)

Boekhorstlaan 42

2215 BD Voorhout

0252-216636

benzwetsloot@live.nl

Secretaris / Redactie / Website

A.A. Ooms (Arno)

Spoorlaan 17

2215 KN Voorhout

06-44048090

secretaris@dekolibri.com

Penningmeester

O. Rinzema (Oege)

Componistenlaan 45

2215  SN Voorhout

0252-220646

rinze002@planet.nl

Algemeen Commissaris 

W. Anthonissen (Willem)

Andellaan 20

2211 JV Noordwijkerhout

0252-375668

geen E-mail

Ledenadministratie

H. Nederpel (Hennie)

Leidsevaart 192

2211  WE Noordwijkerhout

0252-340860

ledenadministratie@dekolibri.com

Ringencommissaris

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

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.

Vogelmarktwerkgroep

Piet vd Berg                O / M

Gerrit Wesseling         O

Theo Hogervorst          O

Martien van Gent         O / M

Willem Anthonissen    O 

J. Floris                      M  

E Hulsebosch             M

S. Alsemgeest            O / M

www.dekolibri.com

mailto:ledenadministratie@dekolibri.com
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DE TOPPERS, 
 
Het 60 jarig jubileum van onze vereniging had niet mooier kunnen 
beginnen. We hebben met zo’n 70 man een receptie kunnen vieren in 
het Victorhuis. Wie had dat kunnen bedenken. En de mooie woorden 
die ons ten deel vielen. Met zo’n mooi begin voor de volgende 15 jaar, 
ziet de toekomst er prima uit.  
De hapjes van onze Piet waren een kers op de taart, er was nog maar 

weinig van over. Piet bedankt. 
 

En dan als klap op de vuurpijl, zaterdag 13 mei de bustocht. Eerst 
naar de Orchideeënhoeve in Luttelgeest, gevolgd met een 
rondgang door Urk. Het weer was ons 
gelukkig goed gezind, en de gezichten 
stonden op mooi weer. Iedereen heeft er 
op zijn manier van genoten en 
wanklanken heb ik niet gehoord. Want 
doof ben ik nog niet. De afsluiting bij 
Boerhave was zeker weer voor herhaling 
vatbaar. De organisator nogmaals 
bedankt. 
Een uitgebreid verslag van deze bustocht 

wordt verzorgd door Rein Schoonderwoerd. Zie verderop in dit 
maandblad. 
 
Aanstaande zaterdag is er weer de laatste vogelmarkt, de handelaren hebben mogelijk 
weer een rustige periode in het vooruitzicht. Een mooie gelegenheid om de kooien als dat 
nodig is van een nieuw verfje te voorzien. Zodat als het nieuwe seizoen weer begint er alles 
weer piekfijn uitziet. Want dat zien wij graag, en het verkoopt ook beter. Goed voor de 
portemonnee.   
 
Het seizoen loopt alweer teneinde, we hebben alleen nog de barbecue een fietstocht en de 
wandeling in Pan Bos in het vooruit zicht. Vergeet je niet aan te melden bij Henk. Net als 
vorig jaar kan het dan weer een toppertje worden bij de Fam. Lommerse.   
 
Mogelijk zien we elkaar met de wandeling of barbecue, Voor de vroege vakantiegangers 
een hele mooie vakantie toegewenst. Denk aan u vogelvrienden. Voor de andere, mooi 
weer en geniet van uw vogelvrienden thuis en tot ziens.  
 

 
Graag tot volgende keer,    

B. Zwetsloot  vzr.  
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Agenda 2017  V.V. De Kolibri          

 
17 juni   Wandeling Panbos met gids dhr. van Os.       (AANMELDEN voor 1 juni) 
16 juni   Medewerkersavond (alleen medewerkers op uitnodiging) 
 
08 juli   Kolibri-barbecue bij fam Lommerse               (AANMELDEN voor 30 juni) 
26 juli         Braderie Noordwijkerhout (met Kolibri-stand) 
 
19 augustus  Kolibri-fietstocht                                        (AANMELDEN voor 10 augustus) 
26 augustus  Vogelmarkt 
 
14 september  Sprekersavond Cèlina Polane, Natuurfotografie 
16 september  Braderie Voorhout (met Kolibri-stand) 
30 september  Vogelmarkt 
 
12 oktober  TT- vergadering 
19 oktober  Bingoavond 
28 oktober  Vogelmarkt 
 
01 november  Inbrengen vogels (leden)  17.00 – 20.00 uur 
02 november  TT- keuring (organisatie) 
03 november  TT- opening    20.00 – 22.00 uur 
04 november  Tentoonstelling    10.00 – 18.00 uur 
05 november  Tentoonstelling    10.00 – 17.00 uur 
05 november  Uitkooien     17.00 uur  
09 november  Sprekersavond Sjoerd Zwart, voeding 
25 november  Vogelmarkt 
 
14 december  Uitreiking prijzen TT 
30 december  Vogelmarkt 
 
 

 
=============================================== 
Geen nieuws, goed nieuws 
=============================================== 

 
 

Spreuk van de maand: 

De mooiste ervaring in het leven, is ontdekken dat er iemand is die van je 

houd 
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Aanhane M Noordwijkerhout 07-jun 

Honsbeek P.H. Katwijk 19-jun 

Hoogervorst F.E.C.W. Sassenheim 20-jun 
Verweij R. Noordwijk 20-jun 

Dijk J. van Sassenheim 23-jun 
Koelewijn P.J.M. Noordwijk 28-jun 

         

Groen en geel voor de ogen: herkenning van ‘gele kwikken’ 
Vogelbescherming Nederland 
‘Onze eigen’ gele kwikstaarten komen nu Nederland binnen en zorgen voor meer kleur op 
de akkers. Tegelijk trekken andere ‘gele kwikken’ door, op weg naar broedgebieden elders 
in Europa. Je kunt gemengde groepjes kwikstaarten van wel drie soorten treffen. Want de 
ene gele kwik is de andere niet. 

In deze tijd van het jaar bezetten gele kwikstaarten hun territoria in het boerenland, vooral 

akkerland. Maar ze trekken ook volop door. Naast de gele kwikstaart komen 

ook Engelse en noordse kwikstaart regelmatig voor als doortrekker. Een bont gezelschap. 

Artikelen of andere zaken voor het maandblad inleveren 

voor 20 juni 2017. 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=6
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/?vogel=50
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/?vogel=41
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/?vogel=394
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Soort of ondersoort, dat is bij gele kwikken altijd de vraag. De verschillende populaties 

worden veelal als ondersoorten gezien, maar in ons land beschouwen we ze als aparte 

soorten. Welke taxonomische positie je ook verdedigt, gele kwikstaarten fleuren een 

voorjaarsdag op. Het is niet altijd gemakkelijk om ze van elkaar te onderscheiden. Tijd dus 

om een aantal verschillen op een rij te zetten. De mannetjes zijn doorgaans het 

gemakkelijkst te herkennen, vooral door op de kop te letten. 

 

Gele kwikstaart, 

mannetje (Bron: 

Jankees Schwiebbe) 

 

 

 

Gele kwikstaart 

Dit is verreweg de meest algemene van de verschillende gelige kwikken, en vooral een 

broedvogel van akker- en weidegebieden. Tijdens de voorjaarstrek komen de eerste gele 

kwikstaarten vanaf eind maart binnen, maar de hoofdmoot wordt in de tweede helft van 

april waargenomen. Voor alle gele kwikstaart-soorten geldt overigens dat ze tijdens de trek 

vaak op natte, korte, graslanden lopen om te foerageren, regelmatig in de buurt van water 

en vaak in de buurt van vee. 

De gele kwikstaart heeft gele onderdelen, een groene rug en een effen lichtgrijze kop met 

witte wenkbrauwstreep en snorstreep (en vaak een witte kin). 

 

 

Engelse kwikstaart, mannetje 

(Bron: Jankees Schwiebbe ) 
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Engelse kwikstaart 

Zoals de naam al aangeeft, komt de Engelse kwikstaart vooral in Groot-Brittannië voor, met 

kleine populaties langs de vastelandskust van Het Kanaal en de Noordzee. In Nederland is 

het een zeldzame broedvogel, vooral in de bollenstreek. Als doortrekker volgen ze het 

patroon van de gele kwikstaart, dus zijn ze vooral in de laatste helft van april waar te 

nemen. Maar ga vooral kijken in de kuststrook, daar bevinden ze zich in kleine aantallen. In 

het binnenland zijn ze nog schaarser. 

In vergelijking met de overige soorten hebben Engelse kwikstaarten een geelgroene kop. 

Vooral bij de mannetjes kan de kop uitgesproken geel zijn, maar vaak is het groenig met 

een gele wenkbrauw en snor (zonder wit). Ook is de rug meestal meer geelgroen. 

 

Noordse kwikstaart, mannetje 

(Bron: Alex Bos) 

Noordse kwikstaart 

Het broedgebied van de noordse 

kwikstaart strekt zich uit van 

noordelijk Scandinavië tot in 

Siberië. In ons land is het een doortrekker in klein aantal, vooral in de eerste helft van mei 

(en daarmee pieken ze doorgaans later dan de gele kwikstaart en de Engelse kwikstaart). Bij 

oostenwind kunnen soms grote aantallen worden gezien. Ook noordse kwikken doen 

daarbij veelal de kust aan, maar ook in het binnenland, met name langs de grote rivieren, 

zijn ze dan aan te treffen.  

In een gemengde groep gelige kwikstaarten valt een mannetje noordse vaak meteen op. De 

kop is namelijk donkergrijs, met vaak een donkerder (tot zwarte) oorstreek en/of ‘gezicht’, 

en een witte snorstreep. Het komt daarnaast regelmatig voor dat ze groenige vlekken op de 

zijborst hebben, die een borstbandje 

kunnen vormen. 

 

Gele kwikstaart, vrouwtje (Bron: Jankees 

Schwiebbe ) 
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De vrouwtjes 

De herkenning van vrouwtjes ‘gele kwik’ is een stuk lastiger. Meestal lijken vrouwtjes een 

vale versie van hun mannelijke soortgenoten. Alleen de vogels met een wat uitgesproken 

koppatroon laten zich soms makkelijker naam te brengen. Let daarbij goed op de kleur van 

de kop (licht of donker, of geelachtig) en de kleur van de wenkbrauwstreep. 

Zeldzaam geel 

Naast Engelse, noordse en gele kwikstaart zou je in Nederland kunnen stuiten op een zeer 

zeldzame dwaalgast: witkeelkwikstaart of Balkankwikstaart. De witkeelkwikstaart is in 

Nederland nog maar vier à vijf keer waargenomen en is (vooral) afkomstig uit Spanje en 

Italië. De Balkankwikstaart (van Zuidoost-Europa tot in Centraal-Azië) is zo mogelijk nog 

zeldzamer met maar één erkende waarneming in Nederland. 

Lees hier meer over deze dwaalgasten. 

Tekst: Gert Ottens, Vogelbescherming Nederland 

Foto’s: Jankees Schwiebbe, BirdPhoto; Alex Bos 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/?bericht=2181
http://www.vogelbescherming.nl/
http://www.birdphoto.nl/
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Mobiel: 06 54 28 56 95 
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Een dagje uit met De Kolibri,                      (door Rein Schoonderwoerd) 

Zaterdag 13 mei was het zover. Na veel voorbereidingen van het bestuur werd een reis 
georganiseerd naar orchideeën hoeve Luttelgeest. Om 8.00 uur was het verzamelen bij het 
station van Voorhout. Deze keer werd er niet met eigen autogereden maar stond er een 
bus klaar. Wel geteld stapten 46 mensen in. Luttelgeest ligt op een afstand van ongeveer 
anderhalf uur rijden. Onderweg zat de stemming er goed in. Het weer leek niet erg 
betrouwbaar. Donkere luchten waren onderweg te zien en er viel een bui. Bij aankomst, 

rond de klok van tien uur, werd er eerst een groepsfoto gemaakt en daarna kon het hele 
gezelschap aanschuiven aan de koffietafel. Genoten van de koffie en het gebak gingen wij 
de Orchideeënhoeve bekijken.  
In 1e instantie kom je in een verkoop ruimte waar je de nodige orchideeën kunt bekijken en 
eventueel kopen. De entreekaarten waren tijdens de koffie al uitgedeeld door Henk 
Haasnoot. Dat was makkelijk doorlopen bij de kassa, je komt direct in het Amazone 
regenwoud terecht. Net als een echt regenwoud is deze tuin opgebouwd uit drie groeilagen 
en hebben planten in deze tuin de kans om echt groot te worden. De metershoge tropische 
planten pronken in deze tuin aan de top. De achttien meter lange hoofdbrug geeft je in 
deze tuin een prachtig overzicht en biedt u de kans om dieren en planten uit alle drie de 
groeilagen te bewonderen. Zo ontmoet je tussen de bomen witoorpenseelaapjes en ziet je 
op de boomstammen allerlei planten groeien zoals de vanille orchidee, de bromelia en de 
hertshoorn. Ik heb mijn best gedaan om de witoorpenseelaapjes te ontdekken in deze 
jungle maar kon ze niet vinden. Ook zwemmen er in diverse vijvers koikarpers rond die 
voortdurend bedelden om eten. In een andere vijver zwemmen meervallen. Een fraaie vis 
om te zien met grote voelsprieten. Vanuit het Amazone regenwoud kom je terecht in de lori 
tuin. Het blijft leuk om de regenboog lori’s te bekijken. Fraai gekleurde herrieschoppers die 
beslist niet schuw zijn maar eerder nieuwsgierig. Na de lori tuin kom je op de citruslaan 
terecht. Dit avontuurlijke kronkelpad, die dwars door de orchideeënvelden loopt, laat u 
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kennis maken met allerlei fruitbomen zoals sinaasappels-, mandarijnen- en kiwibomen. Wat 
ik nog niet wist, en waarschijnlijk de meeste van ons is dat je de kiwi met schil en al kunt 
opeten. Nog meer vitamines en vezels. Alleen even de haartjes eraf borstelen. Borstelen? 
Waarmee? Met een kiwiborstel of zo? Dat was mij niet duidelijk. Ik loop door en kom in de 
vlindertuin. De Vlindervallei in de Orchideeënhoeve is een echte jungle ervaring en een 

wereld op zich. Door de 
warmte en meer dan 2000 
rondfladderende vlinders is 
het net of je in 
deze vlindertuin een 
vakantie in Midden-Amerika 
binnen stapt. Behoorlijk 
hoge temperatuur, tropisch, 
maar een belevenis. Zo zijn 
er paadjes omhoog en heb je 
een uitzicht over de 
vlindertuin. De blauwe 
monarch is een van de 
mooiste vlinders. Het lukt 
niet deze op de plaat vast te 
leggen. De vlinder zit geen 

moment stil. In het midden is een vijver waar koi karpers rond zwemmen. Er is ook nog een 
trouw locatie in de vlindertuin. Romantisch idee maar naar mijn idee worden tijdens deze 
ceremonie heel wat zweet druppels geproduceerd. Het werd erg warm, tijd om de 
vlinderkas te verlaten. 
Ik kom terecht in de 
zwevende bloementuin. Een 
zeer aangename koelte. De 
‘zwevende’ bloementuin 
verblijdt je het hele jaar 
door met een heel fijn 
zomergevoel. Meer dan 
tweeduizend fuchsia’s, 
begonia’s, geraniums en 
vlijtige liesjes zweven in de 
kersverse tuin boven je 
hoofd. Spiegelwanden lijken 
de bloemenparade oneindig 
te maken en idyllische 
prieeltjes nodigen je uit om 
plaats te nemen onder de bloemenzee en deze intense beleving van natuurschoon tot je te 
nemen. Voor de mensen van de kolibrie tijd om uit te rusten, en te genieten van deze 
uitzonderlijke bloemenpracht. De tijd gaat door en om 12.45 uur was het tijd voor een 
heerlijke lunch.  
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Na de lunch zijn wij in de bus gestapt richting Urk. Dit 
was een rit van een half uur. Urk is een voormalig 
eiland wat aan de rand van de Noord-Oostpolder ligt. 
De wandeling ging richting centrum, naar het 
museum, “het oude raadhuis”. Hier kregen wij een 
rondleiding in het museum. Een bezoek aan het 
museum, dat sinds 1989 gevestigd is in het 
voormalige gemeentehuis, geeft een indruk van de 
leefomstandigheden van de Urkers in vroegere tijden. 
Fraai zijn de klederdrachten waar de gids enthousiast 
over vertelde. In het museum was ook nog een film te 
zien die vertelde over de geschiedenis van Urk. Nadat 
wij het museum aan de binnenkant hadden gezien 
ging de rondleiding verder in Urk met een andere 
gids.  Urk was eeuwenlang een eiland, omspoeld door 
de vaak woeste Zuiderzee. Nu ligt het kalm ingeklemd 
tussen de dijken met daarachter het nieuw 
ontgonnen polderland. Al meer dan duizend jaar 

geleden komen we de naam van Urk 
tegen in geschriften. Een eiland met 
zijn karakteristieke bewoners en 
bebouwing.  Op het eiland leefden ze 
van de visserij in hun sobere 
woningen. De zee gaf hen brood, maar 
bezorgde ook veel leed. Honderden 
vissers kwamen om op zee. Het leven 
was hard en armoedig. Het 
vissersmonument maakt dit zeer 
duidelijk. Dit maakte op mij de meeste 
indruk. 
 

De klok liep tegen vijf uur, tijd om richting bus 
te gaan, richting Voorhout. De terug reis 
verliep minder voorspoedig.  File leed, maar 
ook dit ging voorbij. Tegen zeven uur waren 
wij terug in Voorhout. De chauffeur werd 
hartelijk bedankt voor het rijden, en het veilig 
terug brengen. Iedereen had zo onderhand 
trek gekregen dus richting restaurant 
Boerhaave. Daar werd genoten van een 
heerlijke maaltijd, en rond de klok van half 
negen gingen de meeste voldaan huiswaarts. 
Een mooie dag om op terug te kijken. 
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Voor al  
uw 

vogelbenodigdheden en  
diervoeders 

 

JET 
 
 

Assortiment vogelbenodigdheden: 
 Vele soorten nestmateriaal 

 Div. broedblokken 
 Kweekkooien 

 Voorfronten (div. maten) 
 Div. soorten bodembedekking 

 T.T. materialen 
 T.T. hoezen / tassen 

 Div. soorten T.T. kooien 
 2K verf wit / zwart 

 Koudijs producten 

 Tevens volièrebouw  
  
 

Diverse merken vogel-, eivoer: Beyers, Teurlings, v. Himbergen, Witte Molen, Versele 

Laga, Slaats, Jan Koenings, Metazoa, eigen mengsel Duivenvoer: Matador en Backs 
producten, Orlux – Cede – Sluis – K.F.F.- Geldof producten 
 

Voer voor: Honden, Katten, Paarden, Knaagdieren, Vissen, Alpaca, Kangoeroe etc. 
 

 
Eerste zaterdag van de maand  : Vogelmarkt Vollenhove 

Laatste zaterdag van de maand  : Vogelmarkt Noordwijkerhout 
Vogelmarkt     : Zwolle 

Vogelmarkt     : Assen 
Diverse landelijke shows (na te vragen bij Jet) 
 

 
Jet van de Kamp 
06–30338192 (tussen 13.00 – 21.00 uur bereikbaar ) 
Woensdagavond bezorgavond, op afspraak is afhalen 
mogelijk 
 

 
www.jetvogelvoer.nl   Harderwijk 

 
ALLE DIEREN HEBBEN PRET MET VOER VAN JET 
 

 

ACTIE 

Wit nestmateriaal  
1 zak van € 4,25 voor 
€ 3,75. 
 

Cocos inlegnest voor 
kanarie van € 0,95 
voor €  0,75.   
 
 

Op is op !!!    

http://www.jetvogelvoer.nl/
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Wie kweekt wat? 
 

Ben Zwetsloot

06-17101376

Kweker van Roodvleugel-

parkieten en 

pruimekoppen

Henk Haasnoot

0252-377097

Kweker van Neophema 

mutaties

Martien van Gent

0252-212616

Kweker van 

Gouldamadines

Arno Ooms

06-44048090

Kweker van Poicephalus 

soorten

Rein Schoonderwoerd

0252-519992

Kweker van Brilvogels en 

Buulbuuls

Oege Rinzema

0252-220646

Kweker van Zebravinken

Peter Honsbeek

06-53410173

Kweker van Valk-,  Gras- 

en Koningsparkieten

Wilt u een 

persoonlijke 

advertentie?

Voor 7,50 per jaar 

staat u ook hier  
 
Hoe? 

Foto met gegevens naar Secretaris, 7,50 naar Penningmeester o.v.v. naam 
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   SUDOKU 

       nummer 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   1   8   

1    3  5   

  4   5  6  

9 6     2  4 

 5 3   7   6 

  2   3   5 

    7  4   

 7 6      3 

  8      9 

 

Loopt u ook mee in het Panbos 
op 17 juni 

Geef u op bij Henk Haasnoot 
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Eerste koekoeken druppelen Nederland binnen 

Vogelbescherming Nederland 
De afgelopen week zijn de eerste koekoeken teruggekeerd in Nederland. Maar het waren er 
nog slechts een paar. Het is de voorhoede van de grote groep van meer dan 10.000 
koekoeken die de komende weken in ons land zullen arriveren. 

Ze druppelen langzaam binnen. Afgelopen week werden er dagelijks een of twee 

koekoeken in Nederland gezien of gehoord. Zondag steeg het aantal waarnemingen 

op Waarneming.nl naar negen. Langzaam zal dat aantal de komende week toenemen. Dit is 

de kleine dappere voorhoede van vroege aankomers. Het merendeel van de koekoeken is 

echter nog onderweg of zit nog helemaal diep in Afrika om zich voor te bereiden op de 

gevaarlijke oversteek van de Sahara. Omdat 2017 door Sovon 

Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland is uitgeroepen tot ‘Jaar van de Koekoek’ 

volgen we de koekoek dit jaar met extra veel belangstelling. Hoeveel komen er dit jaar 

terug en hoe snel komen ze terug? 

Volg de 'jump' over de Sahara live 

Positie van de gezenderde Britse koekoeken 

op 2 april 2017 (Bron: BTO) 

 

De tocht van de koekoeken is live te 

volgen via Britse vogels die voor onderzoek 

zijn uitgerust met een minuscule 

satellietzender. Op bijgaand kaartje zie je 

waar de koekoeken zich bevonden op 2 april 

jongstleden. Eén koekoek (Selborne) is al 

overgestoken naar Europa en bevindt zich in 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=6
https://waarneming.nl/soort/view/137?from=2016-04-03&to=2017-04-03
http://www.sovon.nl/
http://www.sovon.nl/
http://www.vogelbescherming.nl/
https://www.bto.org/science/migration/tracking-studies/cuckoo-tracking
https://www.bto.org/science/migration/tracking-studies/cuckoo-tracking
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Noord-Spanje. Maar alle andere vogels zijn nog in West-Afrika en bereiden zich voor op de 

loodzware tocht over de Sahara. Het geeft meteen aan dat de koekoeken die al wel in 

West-Europa en in Nederland zijn gearriveerd, echt de vroege vogels zijn. Een kleine, snelle 

en fitte voorhoede. De duizenden andere koekoeken volgen de komende weken. 

Meld koekoeken het hele jaar! 

2017 is door Sovon en 

Vogelbescherming uitgeroepen 

tot 'Jaar van de Koekoek' (Bron: 

Jankees Schwiebbe) 

 

In het ‘Jaar van de Koekoek’ 

proberen we kennishiaten 

omtrent de koekoek in beeld te 

krijgen. Vogelbescherming 

Nederland roept daarom 

iedereen op om dit jaar alle 

waarnemingen van een koekoek het hele zomerseizoen door te geven via Waarneming.nl. 

Degene die de eerste koekoek op Waarneming.nl plaatst mét fotografisch of geluidsbewijs 

wordt in dit bijzondere jaar beloond met het fenomenale fotoboek ‘Koekoek, beeld van een 

onverwachte gast’. Maar uiteraard zijn alle waarnemingen dit jaar van belang. Van vroege 

aankomers tot late vertrekkers. En mocht je het geluk hebben in de zomer een jonge 

koekoek te zien in het veld, probeer dan te ontdekken welke vogel de waardvogel is, ofwel 

de gastouder, van de koekoek en geef het alsjeblieft door! 

 
 

 

Gaat het mis met broedvogels van de toendra? 

https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/natuurgebieden/het-jaar-van-/jaar-van-de-koekoek
https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/natuurgebieden/het-jaar-van-/jaar-van-de-koekoek
https://waarneming.nl/soort/view/137?from=2016-04-03&to=2017-04-03
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Vogelbescherming Nederland 
Negenendertig vogelsoorten staan op een nieuwe 'Rode Lijst' voor vogels die in Nederland 
overwinteren of ons land aandoen als doortrekker. Deze Rode Lijst is opgesteld aanvullend 
op de Rode Lijst van broedvogels. Vogelbescherming zal de lijst gebruiken voor haar 
beschermingswerk. Uit de lijst blijkt dat vooral vogels die broeden op de toendra en bij ons 
overwinteren het zwaar hebben. 

Van de 263 onderzochte vogelsoorten die Nederland aandoen als doortrekker of wintergast 

zijn er 39 op de nieuwe ‘Rode Lijst’ van bedreigde vogels terecht gekomen en negen op de 

oranje lijst. De oranje lijst is een lijst van vogels die de afgelopen tien jaar constant in aantal 

zijn afgenomen en dus ook in de gevarenzone dreigen te komen. Van de wintergasten en 

doortrekkers die in ons land achteruit zijn gegaan, broeden er zo’n dertien op de toendra. 

Het gaat daarbij om soorten als kuifduiker, paarse strandloper, steenloper, maar ook 

roofvogels als ruigpootbuizerd en blauwe kiekendief en zangvogels waaronder 

strandleeuwerik en frater. Ook op Europees niveau gaat het slecht met deze soorten. De 

achteruitgang van deze soorten kan samenhangen met de effecten van klimaatverandering. 

Niet iets waar Vogelbescherming direct iets aan kan doen, en daarom is het des te 

belangrijker dat de overwinteringsgebieden voor deze vogels in ons land zo optimaal 

mogelijk in stand worden gehouden. 

Intensieve landbouw eist ook tol bij overwinteraars 

Net als bij vogels die in Nederland broeden zijn de negatieve gevolgen van de intensieve 

landbouw ook bij de doortrekkers en overwinteraars zichtbaar. De veldleeuwerik is als 

doortrekker en wintergast met 50 tot 75 procent afgenomen. De ortolaan, een zangvogel 

van het kleinschalig cultuurlandschap, is als broedvogel in Nederland feitelijk uitgestorven. 

Als doortrekker gaat het dezelfde kant op. De achteruitgang ligt tussen de 75 en 100 

procent. Het toont aan dat er op Europees niveau stevige maatregelen nodig zijn om de 

natuur in het boerenland weer een kans te geven. 

IJsselmeer zwakke plek 

Met de zwarte stern en de visdief gaat het Europees gezien redelijk goed, toch staan deze 

soorten op de ‘Rode Lijst’ als doortrekker. Voorheen was het IJsselmeer zeker voor 

doortrekkende zwarte sterns een zeer belangrijk gebied. De natuurkwaliteit van het 

IJsselmeer is echter sterk achteruitgegaan, het is goed denkbaar dat dit de negatieve trend 

in ons land voor beide sternsoorten verklaart. 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=6
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Veldleeuwerik (Bron: Shutterstock) 

Rode lijst belangrijk instrument 

Nederland kent al jaren een Rode Lijst van Bedreigde broedvogels, een officiële lijst die 

wordt vastgesteld door de minister of staatsecretaris. Voor Vogelbescherming een 

belangrijk instrument bij het vaststellen van prioriteiten in het beschermingswerk. Dat 

beschermingswerk richt zich niet alleen op de broedvogels maar ook op vogels die als 

doortrekker of wintergast van ons land afhankelijk zijn. Om een scherp beeld te krijgen hoe 

het deze groep vogels vergaat, heeft Vogelbescherming aan Sovon Vogelonderzoek 

Nederland opdracht gegeven om ook een Rode Lijst van doortrekkers en wintergasten op te 

stellen. Dit is geen officiële lijst, maar Vogelbescherming zal er wel bij de overheid op 

aandringen de lijst een officiële status te geven. 

Het rapport is te downloaden via www.vogelbescherming.nl/rodelijst_nietbroedvogels 

Tekst: Vogelbescherming Nederland 

Foto's: Wang Li Qiang (leadfoto: ruigpootbuizerd); Shutterstock 

 

 
 

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/?bericht=2129
http://www.vogelbescherming.nl/
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Vogelbeurzen in de regio 

Vogelvereniging De Kanarievogel Katwijk 
Iedere 3e zaterdag in de maanden september t/m april 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 12:30 uur 
In de Baccara, Baccarastraat 1, 1431 RN  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 
 
 

 

           Waar zijn die vogelmarkten?? 
 
 
 
 

mailto:secretaris@dekolibri.com
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VOGEL- EN DIERVOEDERS 
TEGEN SCHERPE PRIJZEN  

    
20 kg Kanariezaad € 22,00 
20 kg Tropenzaad € 18,50 
20 kg Parkietenzaad € 15,50 
20 kg Gr. Parkietenzaad € 18,50 
20 kg Volierezaad € 18,50 
20 kg Wildzangzaad € 25,50 
20 kg Postuurzaad € 24,00 
20 kg Agapornidezaad € 18,50 
20 kg Neophemazaad € 18,00 
20 kg Onkruidzaad € 21,00 
20 kg Schelpenzand € 6,00 
15 kg Beukensnips € 8,50 
5 kg Cede kan. of Parkiet € 20,50 
5 kg Wittemolen eivoer € 14,50 

10 kg Wittemolen eivoer € 25,00 
2 kg Trosgierst Chinees € 8,00 
1 Doos Trosgierst Chinees      € 35,00 
    

    

 
Ook Himbergen en Witte molen 
voeders 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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Twintig wereldwijd bedreigde vogelsoorten in Nederland 

Vogelbescherming Nederland 
Acht in Nederland broedende en twaalf overwinterende vogels zijn wereldwijd bedreigd. 
Het betreft onder andere de grutto, scholekster en wulp. Dit blijkt uit een rapport van 
BirdLife International. Het rapport met wetenschappelijk gegevens legt bloot welke 
vogelsoorten het meest acuut bescherming nodig hebben. Dat zijn bij ons vooral vogels van 
het landelijk gebied en de kust. 
Deel deze pagina    

Van de acht wereldwijd bedreigde vogels die ook in 

Nederland broeden zijn er twee waar Nederland 

uitzonderlijk belangrijk voor is: de grutto en de 

scholekster. Beide vogelsoorten hebben met name 

te lijden onder de intensieve landbouw. Ook veel 

andere soorten die sterk achteruit gaan in ons land 

en in omringende Europese landen zijn in sterke 

mate afhankelijk van het boerenland, onder andere 

de patrijs en zomertortel. 

Zomertortel (Bron: Jankees Schwiebbe) 

Fred Wouters, directeur van Vogelbescherming: "Dit rapport toont de noodzaak van een 

transitie in de landbouw. Wordt de landbouw in Nederland en Europa niet 

natuurvriendelijk, dan verdwijnen deze typisch Europese vogels, dat zou een grote schande 

zijn." 

Er zijn een paar opvallende grote lijnen: soorten van het boerenland doen het in heel 

Europa slecht en Nederland heeft een grote internationale verantwoordelijkheid voor deze 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=6
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soorten. Dat komt niet als een verrassing; we weten dat al lang maar het wordt nog eens 

extra bevestigd in onverbiddelijke tabellen. 

Nederlandse Delta 

Het belang van Nederland als Delta blijkt onder andere uit de aantallen moerasvogels en 

watervogels. Het op orde brengen van onze grote wateren als Waddenzee, IJsselmeer en 

Zeeuwse Delta, hebben een belangrijk mondiaal effect. Fred Wouters: "Het komend kabinet 

heeft de kans om, in samenhang met projecten die de waterveiligheid in ons land verhogen, 

een forse verbetering te bewerkstelligen voor de natuur in deze gebieden. Daarmee 

kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de Europese en mondiale 

natuurbescherming." 

In Nederland leven 186 broedvogelsoorten (inclusief soorten die niet elk jaar bij ons 

broeden). Als overwinteringsgebied zijn ‘we’ bovendien voor 54 soorten watervogels van 

groot belang. Van de overwinterende watervogels is 42% van de soorten niet in een veilige 

situatie, van de broedvogels heeft 36% een zorgelijke status. 

Bedreiging op wereldwijde, Europese of Nederlandse schaal 

Grutto (Bron: Rudmer Zwerver) 

Vogels die in Nederland bedreigd zijn, zijn dat niet 

automatisch wereldwijd. In het rapport analyseert 

BirdLife het vóórkomen van bedreigde soorten 

per land, op drie niveaus. Voor Nederland levert 

dat het volgende zorgelijke lijstje op: 

1. Wereldwijd bedreigd: in Nederland 8 

broedvogelsoorten, 12 overwinterende 

soorten 

2. Europees bedreigde soorten 

met zwaartepunt in Europa: 16 broedvogels, 1 overwinteraar (tureluur) 

3. Europees bedreigde soorten die buiten Europa hun zwaartepunt hebben: 43 

soorten broedvogels, 10 overwinteraars. 

Europese bescherming zinvol 

In totaal zijn van de 540 in Europa voorkomende vogels 70 soorten wereldwijd bedreigd. 

Net als in Nederland zijn daar opvallend veel vogels van het boerenland bij. Toch is het 

beeld niet alleen maar negatief. Een deel van de bedreigde soorten neemt, door succesvol 
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toepassen van Europese regels voor natuurbescherming, weer toe. Kraanvogel en zeearend 

zijn daar een goed voorbeeld van.  

Onverwachte soorten 

Meerkoeten (Bron: J.M. Garg) 

Er zijn ook een paar opmerkelijke vermeldingen in de overzichten; soorten waarvan we ons 

misschien niet goed realiseren dat ze zo fors afnemen. Zilvermeeuwen bijvoorbeeld zijn als 

soort vooral in Europa te vinden en 7% van de zilvermeeuwen broedt ‘bij ons’. Ook 

opvallend: de meerkoet. Hoewel ze hun zwaartepunt niet in Europa hebben, neemt de 

meerkoet in Europa flink af in aantal. En 12% van de Europese meerkoeten broedt in 

Nederland. Het IJsselmeer huisvest elke winter meer dan 30% van de Europese populatie 

van de topper (een eend die lijkt op de kuifeend) en komt ook voor in de BirdLife-tabellen. 

Aanvoerders van de zorgenlijst zijn echter de grutto, scholekster en rosse grutto. Deze 

soorten bevestigen nog eens waarin Nederland internationaal zo ontzettend belangrijk is: 

onze weiden en wadden zijn van mondiaal belang. 

Tekst: Vogelbescherming Nederland 

Foto's: Jan Nijendijk, Saxifraga; JanKees Schwiebbe, BirdPhoto; Rudmer Zwerver, Saxifraga; 

J.M. Garg 
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http://www.vogelbescherming.nl/
http://www.birdphoto.nl/
http://www.freenatureimages.eu/
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Vogelbestand 
Parkieten Pruimkop   Chr. Koch 06-40121996 

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 Pyrhurra Cruentata W.A.Koudijs 06-22492469 
Parkieten Roodrug   P.C.v.d.Berg 0252-377455 

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

Parkieten Roodrug   R.Rotteveel 06-14965884 
Parkieten Roodvleugel P.C.v.d.Berg 0252-377455 

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

Parkieten Splendid   John van Berkel 06-22524126 
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   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 
Parkieten Turquoisine  S.Alsemgeest 071-3619025 

Parkieten Turquoisine  P.Barnhoorn 071-3616472 

Parkieten Turquoisine  H.J.Haasnoot 06-22634328 
Parkieten Turquoisine  E.C.Hulsebosch 0252-523565 

Parkieten Turquoisine  P.R.J.Lommerse 06-51559358 
Parkieten Turquoisine  R.Rotteveel 06-14965884 

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

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

 

 

Geef uw vogels op bij coördinator Vogelbestand Henk 
Haasnoot 

Ook als u andere vogels heeft of niet meer heeft. 
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De Kolibri Fietstocht op 19 augustus. 
Fietstocht overdag is gratis (wel met eigen fiets)  
Het programma van volièrebezoek volgt later. 
  
Uiterlijk aanmelden voor 10 augustus 
Meldt u aan bij Henk Haasnoot. 
S.v.p. betalen bij aanmelding. 

 

De Kolibri wandeling in Panbos op 17 juni. 
Dhr. Nico van Os geeft hier als IVN-Gids rondleidingen.  
Verzamelen op parkeerplaats bij Panbos. In Valkenburg 
tegenover het pannekoekenhuis rechts te parkeerplaats 
oprijden. 
Verzamelen  8.00 uur 
Vertrek  8.15 uur 
Einde circa       11.00 uur 
We eindigen deze keer in Restaurant Panbos en natuurlijk 
met koffie en gebak. 
 
Uiterlijk aanmelden voor 01 juni 
Meldt u aan bij Henk Haasnoot. 
De kosten zijn volgens traditie voor De Kolibri 

Voor de volledigheid nog even het adres van Panbos. 
Wassenaarseweg 154, 2223LD Katwijk 

De Kolibri Barbecue op 8 juli.  
De B.B.Q vanaf 18:00 uur kost 15 euro per persoon. 
Dat is voor het eten en de hele avond drinken. 
Natuurlijk weer bij familie Lommerse zoals al jaren 
gebruikelijk.  
 

Uiterlijk aanmelden voor 30 juni 
Meldt u aan bij Henk Haasnoot. 
S.v.p. betalen bij aanmelding. 
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