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Uitgifte maandblad september 2019 medio  
31 augustus 2019 

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

LEDEN VAN VERDIENSTE

Henk Haasnoot

Ben Zwetsloot

Con van der Ven

André Weijers

Arno Ooms

Lidmaatschap

Volwassenen      33 euro

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

vacature

Prijzencommissie

T. Zwetsloot (Toos) / 

M. en J. Elstgeest (Mies & Jos)

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

Coördinator Vogelbestand

H.J. Haasnoot (Henk)

Guldemondvaart 23

2211 JA Noordwijkerhout

0252-377097

h.haasnoot@kpnplanet.nl

Maandbladbezorgers; 

H. Haasnoot, A. Weijers, 

C. de Mooij, J. Floris, 

E. Hulsebosch en J. vd Luijt  

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 / M

Willem Anthonissen    O 

J. Floris                      M  

E Hulsebosch             M

S. Alsemgeest            O / M

Ingrid Wesseling       Loterij

www.dekolibri.com
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. 

 

mailto:ledenadministratie@dekolibri.com
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KLIMAATSVERANDERING, 

 

Er zijn nog steeds mensen in de wereld die de klimaatsverandering nog 

steeds ontkennen. Trump, president van het grote Amerika, is daar een 

mooi voorbeeld van. Waarschijnlijk komt de ontkenning mede door de 

hoge kosten die er aan verbonden zijn om er iets aan te doen. Wij in 

Nederland willen er wel wat aan gaan doen, alleen is de vraag helpt het. 

Alle kleine beetjes helpen, niets doen is geen optie. Vandaag als ik dit 

schrijf is het 37 graden gemiddeld in ons land. Aanstaande donderdag 

gaan we naar de 40 graden, een nieuw record. Ik heb nog jonge liggen in mijn broedblok, de 

hitte is niet te pruimen.  
 

Afgelopen zaterdag 20 juli was er weer braderie in Noordwijkerhout. Om 9.30 starten we in de 

regen met het opbouwen van de stand. Lekker droog achter ons zeiltje hebben we de dag 

doorgebracht. Tegen 11.00 uur kwamen de zon en de bezoekers tevoorschijn. Er zijn altijd weer 

mensen die allerlei vragen hebben over hun vogels die wij naar behoren probeerden te 

beantwoorden. Ook verschillende leden lieten hun gezicht weer zien. Na de regenbui om 16.30 

uur vertrokken Piet en ik weer huiswaarts. Weer was een activiteit van De Kolibri ten einde. 

Piet bedankt.  

 

De barbecue bij de familie Lommerse was weer keurig verzorgd. Gelukkig konden we de 

binnenruimte van de Fam van Gullik gebruiken voor de barbecue, buiten op het grasveld was 

geen optie. Zeker na de regenbuien later op de avond. Het zakkenfestival van Bep van Parera 

had ook goede aftrek. Vele graaiden er lustig op los, en uiteindelijk waren er toch weer 

winnaars. Vlees, salades, fruithapje en het drinken was in overvloed aanwezig. Gelukkig 

maakte iedereen er gulzig gebruik van. Henk, Piet Jacquelien en vele andere hartelijk dank voor 

alle hulp. Graag tot volgend jaar. 

 

Er is voor de fietstocht niemand opgestaan om deze te organiseren. Helaas gaat deze activiteit 

verloren voor de vereniging. Als iemand zich voor het volgende jaar zich geroepen voelt, ik 

hoor het graag. 

 

De sluitingstijd van de vogelmarkt is ook aangepast, hij sluit voortaan om 14.30 uur. Zeg 

het voort zeg het voort. 

 

De vakantie is al in volle gang, het broedseizoen nadert het einde. Genieten van alle jonge 

vogels dat is wat we nu kunnen doen. Alvast de kampioenen op een lijstje zetten voor de 

tentoonstelling, is ook een mooie bezigheid. Als u vakantie heeft geniet ervan, en zorg dat de 

vogels ook goed zijn verzorgd want dat verdienen zij. 

Graag tot de volgende keer. 

B. Zwetsloot  vrz.   
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Agenda 2019  V.V. De Kolibri          

31 augustus Vogelmarkt, eerste na de zomerstop 
  11:30 tot 14:30 uur, Locatie ’t Victorhuis.  
  Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout 
12 september Openingsavond (Kees Diepstraten Tafelkeuring) 
14 september Braderie Voorhout 
28 september Vogelmarkt 
10 oktober TT-vergadering + Open Podium 
17 oktober Bingoavond 
26 oktober Vogelmarkt 
30 oktober Inbrengen vogels (leden)  17.00 – 20.00 uur 
31 november TT Keuring (organisatie) 
01 november TT-opening    20.00 – 22.00 uur 
02 november Tentoonstelling    10.00 – 18.00 uur 
03 november Tentoonstelling    10.00 – 17.00 uur 
03 november Uitkooien     17.00 uur  
14 november Sprekersavond  (Piet Barnhoorn, Vogels in de natuur) 
30 november Vogelmarkt 
12 december Uitreiking prijzen TT 
28 december Vogelmarkt 
 

Geluk bij een ongeluk.  

Afgelopen zaterdag kwam ik om 9.00 uur bij mijn volière en zag ik dat er 

4 jonge pruimenkoppen het luchtruim hadden gekozen. Hij was niet goed 

afgesloten. Mijn verbazing was groot, de ouders zaten er nog keurig in. 

De jonge vlogen rond van boom naar boom maar bleven rondom mijn 

huis. Die zijn we kwijt was de eerste reactie die vang je niet zomaar. Het 

gekke was, ze bleven maar in de buurt van de volière. s ’Avonds bleek waarom, ze 

hingen geregeld aan het gaas en werden nog door de ouders door het gaas gevoerd. 

Dat was ons geluk. Met een klapkooi op het dak dachten wij het voor elkaar te 

hebben maar niets bleek waar. Telkens waren zij ons te vlug af. Daarom een gaas 

gespannen schuin van af het dak naar de grond, met een lat er tussen. Als zij er dan 

onder zaten snel de lat weg trekken zodat zij niet weg konden vliegen. Trosgierst en 

een appel als lokmiddel, en ouders die hen voerden konden we ze toch een voor een 

vangen. Maandagmiddag om 17.00 uur hadden we het laatste jong te pakken. Al 

met al hadden Toos en ik een spannend weekend achter de rug. Groet, Ben 

Let Op !! 

Nieuwe tijd Vogelmarkt 

11.30 uur tot 14.30 uur 
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Anthonissen W.P. Noordwijkerhout 3-7 

Hulsebosch E.C. De Zilk 6-7 
Kortekaas Th. Noordwijkerhout 10-7 

Wesseling G.C. Noordwijkerhout 14-7 
Duyn M.J.A. van Katwijk 13-7 

Duin M. van Noordwijkerhout 15-7 

Plug B. Noordwijk 23-7 
Opdam J.A. De Zilk 26-7 

Hulst A. vd Noordwijkerhout 28-7 
Schoonderwoerd R.H. Hillegom 5-8 

Witteman J. De Zilk 6-8 
Wittekoek C.J. Haarlem 6-8 

Berg H.J.C.M. vd Lisse 11-8 

Becking C. Noordwijkerhout 11-8 
Hage N.P.C.M van Noordwijkerhout 14-8 

Berg C.H.H. vd Noordwijkerhout 24-8 

   4  9    

1    6   5  

3    2    9 

  7   8 2   

    1    6 

5   2 3  9   

 3 4    7   

  1 9      

6 5 8 1      

Wie vindt het leuk om een taak 
binnen de vereniging op zich te 
nemen.  

- Materiaalcommissaris 
- Organisatie Fietstocht 
- Organisatie Jaarlijks dagje 

uit 
Geef je op bij het bestuur. Het 
kan natuurlijk een persoon zijn 
maar ook een groepje. Vele 
handen maken licht werk !! 
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Gerard was lid van De Kolibri 
sinds januari 2008. 
 
De vereniging heeft op 
passende wijze afscheid 
genomen, zoals gebruikelijk is. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

===================================================== 

Mogen we klagen of toch maar niet??? 
Thuis vertelde ik dat er weer een jonge taranta uit gekomen was van het tweede 

legsel. Eerste legsel 1 jong. Jij hebt ook niets te klagen was het antwoord. Mag ik niet 

klagen denk ik dan, 3 koppels kanaries 3 legsels en 1 jong dan denk ik klagen mag. 16 

jonge parkietachtige waaronder roodvleugels, tarantas en pruimkoppen, klagen mag 

dan helemaal niet. Onderweg met vogelliefhebbers hoor ik veel klagen. Koppels die 

het niet doen, of pas heel laat zodat ze niet naar de tentoonstelling kunnen. Is het niet van alle 

tijd dat het soms minder gaat. Of zijn we te goed gewend de afgelopen jaren. Ligt het soms aan 

de natuur die aan het veranderen is, wat je veel hoort zeggen. Of is het gewoon toch iets minder 

dit jaar. Als we zoveel klagen helpt dat ons, of brengen we alleen wat negativiteit in onze 

hobby. Geen goed begin voor het volgende jaar. Dus toch maar minder klagen en blij zijn met 

wat we hebben. Nieuw seizoen, weer nieuwe kansen en genieten van onze hobby. 

         Groeten Ben  
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Wandeling door de waterleidingduinen 
8 juni zijn we met gids Siem Vos onze jaarlijkse wandeling gestart vanuit de Oase, de ingang tot 
de waterleidingduinen bij de Oranjekom. 11 personen durfden het aan om onder het genot 
van miezerregen een wandeling te doen. Siem heeft ons alles laten zien over het 
waterwingebied, de pompinstallaties en hoe alles in zijn werk gaat. Ook hebben we de zgn. 
Vinkenbaan bezocht. Hier werden in vroeger tijden vinken gevangen om te ringen. Het 
gebouw is volledig gerestaureerd, maar niet opengesteld voor publiek.  Ook nog een locatie 
bezocht waar een paar bunkers en geschutskoepels uit WOII zijn overgebleven. 
 
We hebben de wandeling afgesloten bij uitspanning De Oase, alwaar we koffie met appelpunt 
hebben genuttigd, zoals traditie is. 
Volgende keer hopelijk meer wandelaars (en wat beter weer zou mooi zijn) 
Groet, 
Arno Ooms  

Spreuk van de maand: 

Als de haan van Rotterdam 's ochtends in Amsterdam kraait,  
heeft het 's nachts hard gewaaid 
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Artikelen of andere zaken voor het maandblad inleveren 

voor 20 augustus 2019. 
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VOGELMARKTREGLEMENT 2019/2020 

Locatie ‘t Victorhuis 

 

1. Om 10.30 uur wordt de zaal door ons in gereedheid gebracht, en kunt u vanaf 11.00 

uur kunt u uw stand in orde maken.  
2. Voor het publiek is de vogelmarkt open van 11.30 tot 14.30 uur. Daarna wordt de zaal opgeruimd, 

zodat deze schoon opgeleverd kan worden aan het Victorhuis 

3. U bent verplicht tot 14.30 uur de stand te bemannen. 
4. Piet van de Berg en zijn medewerkers zijn weer het aanspreekpunt.  

5. Ook dit seizoen kijken we weer of de vogels en de behuizing klopt, namelijk gezond en in voldoende 

ruimte gehuisvest. De kooien dienen schoon en keurig uit te zien, ook aan de buitenzijde. Ook 

dienen zij te zijn voorzien van water en voer. 

6. We willen geen in- en verkoop buiten het gebouw 

7. De maximale tafellengte voor u blijft 5 strekkende meter. Bij drukte schikken we allemaal in. 

Cor van Schaik huurt tafels voor hem gelden andere regels. 

8. Uw plaats wordt bepaald door de vogelmarktgroep, zij wijzen aan. 

9. De tafels dienen aan 2 zijden gebruikt te worden. 

10. Roken is uit de boze en doen wij buiten. Het is slecht voor U en de vogels. 

 

11. Men verplicht zich niet teveel vogels in een kooi te hebben, maatstaf:  
 

    Kleine universeelkooi 6   klein tropische vogels 

  4   kanaries of gelijkwaardig 

  4   agaporniden of gelijkwaardig 

 

    Grote parkietenkooi  8   klein tropische vogels 

  4   neophema’s of gelijkwaardig 

  2   roodruggen of gelijkwaardig 

1 pennant rosella of gelijkwaardig 

2  
 

Voor loopkooien is geen plaats meer 
 
      Deze mogen alleen voor vervoer van de vogels gebruikt worden. 

 

12. Vogels die visuele gebreken vertonen, dan wel ziek zijn, moeten op eerste aanwijzing verwijderd 

worden. Het welzijn van de vogels gaan ons zeer ter harte.  

13. Het is niet toegestaan om ongeringde Europese Cultuurvogels op de vogelmarkt te verhandelen. 

Voor alle vogels, die te koop worden aangeboden, gelden de Sites regels. 

14. Geen sier- en postduiven, voor hoenderachtige geldt een inentingsbewijs 

15. Door aanwezigheid onderwerpt men zich aan de bepalingen van dit reglement. Men staat hier voor 

eigen verantwoording. De Kolibri aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, 

als ook voor ondeugdelijke aan- en of verkoop.  

16. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. 
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Visdieven in troebel water? 

Vogelbescherming Nederland 
North Sea Port gaat de komende maanden bagger storten in de Westerschelde, vlakbij bij de 
kolonie broedende visdieven in Terneuzen. Door de stort zal het water vertroebelen, 
waardoor het zoeken en vangen van vis voor deze vogels lastiger wordt. De stort vindt plaats 
voor en tijdens het broedseizoen, wanneer vogels extra kwetsbaar zijn. Vogelbescherming 
overweegt bezwaar in te dienen. 

De favoriete broedplek van een paartje visdieven bestaat uit zandig grind of schelpen. 

Helemaal favoriet zijn plekken waar ook wat muurpeper groeit, een vetplantje uit de sedum-

familie. Steeds vaker worden ook groendaken, vaak ook ingeplant met sedum-soorten, 

gebruikt om te broeden. Daken zijn veilig voor roofdieren als ratten, katten en vossen. Of 

visdieven op deze nieuwe plekken ook succesvol zullen zijn in het grootbrengen van jongen 

hangt af van de toegankelijkheid voor roofdieren en vooral ook de hoeveelheid voedsel in de 

omgeving. 

Voedsel cruciaal voor voldoende jongenMuurpeper 
(Bron: Theo Westra) 

Meer nog dan geschikte broedplekken is vooral de 
hoeveelheid voedsel die de vogels kunnen vinden van 
belang. Opgroeiende jongen hebben constant eten 
nodig. Bij visdieven bestaat dat uit kleine vis, die de 
vogels uit het water opduiken. Visdieven rond het 
IJsselmeer hebben zwaar te lijden gehad onder de 

commerciële vangst van spiering (een kleine vissoort). Door de zeer slechte stand van de 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=6
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spiering in het IJsselmeer brachten visdieven in de grootste broedkolonies amper nog jongen 
groot. En de grote kolonies leken een aanzuigende werking te hebben op sterns die van elders 
naar het IJsselmeer verkasten. Een 'ecologische val' dus. 

Troubles door baggerstort 

Vogelbescherming Nederland is onaangenaam verrast door de baggerstort vlakbij een 

belangrijk broedgebied van de visdief, aan de vooravond van het broedseizoen. North Sea Port 

gaat de komende maanden bagger storten in de Westerschelde, vlak bij een flinke kolonie 

broedende visdieven in Terneuzen. Door de stort zal het water vertroebelen, waardoor het 

zoeken en vangen van vis voor deze vogels lastiger wordt. De stort vindt plaats voor en tijdens 

het broedseizoen, de periode 

waarin vogels extra kwetsbaar 

zijn. De visdief neemt landelijk de 

laatste jaren in aantal af, ook de 

kolonie in de Westerschelde 

vertoont de afgelopen jaren een 

sterke afname. 

Visdieven (Bron: Piet 

Munsterman) 

 

 

Visdief heeft het moeilijk in de Westerschelde 

Ondanks dat de provincie Zeeland aangeeft dat alle kustbroeders in de Westerschelde, 

waaronder de visdief, in aantal achteruit gaan, heeft ze toch een vergunning afgegeven voor 

de baggerstort. In eerste instantie bleek er in de onderzoeken helemaal geen rekening te zijn 

gehouden met de visdievenkolonie bij Terneuzen. Vogelbescherming heeft haar zorgen geuit 

over het gebrekkige onderzoek naar mogelijke negatieve effecten. Zeker omdat dit onderzoek 

ten grondslag ligt aan de vergunning. Vogelbescherming heeft geadviseerd de stort uit te 

stellen tot 1 augustus, ná het broedseizoen. 

Tekst: Vogelbescherming Nederland 

Foto's: Ruud van Beusekom, Vogelbescherming Nederland; Theo Westra; Piet Munsterman,  

Saxifraga 

http://www.vogelbescherming.nl/
http://www.saxifraga.nl/
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Heb je een vraag of wil je informatie over een product of 

mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op. Wij 

zijn op werkdagen van 9.00 tot 17.00 bereikbaar om je 

telefonisch te woord te staan op nummer 0252 – 21 31 22. 
4allprints 
‘s-Gravendamseweg 67-N 
2215 TG  Voorhout                                                                                          
                                                                                                                                info@4allprints.nl 

 

Artikelen of andere zaken voor het maandblad inleveren 

voor 20 augustus 2019. 

mailto:info@4allprints.nl
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Cocktail van pesticiden gevonden in boerenzwaluw 
CLM Onderzoek & Advies, Vogelbescherming Nederland 
In niet uitgekomen eieren en dode jongen van boerenzwaluwen zijn 14 verschillende 
bestrijdingsmiddelen tegen insecten, schimmels en onkruiden (pesticiden) gevonden. Er 
werden middelen gevonden die niet meer in Europa gebruikt mogen worden of nooit zijn 
toegelaten. Aan de concentraties gaan de boerenzwaluwen niet direct dood, maar de vraag is 
wat de effecten op hun gezondheid en overleving zijn. 
In totaal zijn vijf insecticiden, vier fungiciden, drie herbiciden, en twee biociden aangetroffen1). 
Het insecticide DDT kwam het meest voor: het werd in 93% van de monsters gevonden, 
gevolgd door het insectenwerende middel DEET in 22% van de monsters. Ook in eerdere 
studies werden ‘klassieke’ pesticiden gevonden, die al lang niet meer zijn toegelaten, zoals 
DDT. 
 
Waar en wat? 
De monsters van de boerenzwaluw betreffen niet-uitgekomen eieren (16 monsters), dode 
jonge vogels (10 monsters) en één dode volwassen zwaluw. Ze zijn op verzoek van het CLM 
door boerenzwaluwringers verzameld op 16 locaties in Friesland, Gelderland, Zuid-Holland en 
Limburg. Het materiaal is in een gecertificeerd  laboratorium onderzocht. 
 
Zijn de gevonden pesticiden gevaarlijk voor boerenzwaluw? 
De gemeten concentraties zijn over het algemeen kleiner dan 0,1 milligram per kilogram. In 
vier gevallen was de concentratie hoger, met de hoogste waarde voor het insecticide DDT: 1,9 
milligram per kilogram. In de volwassen vogel zijn de hoogste concentraties DDT, permethrin 
en tembotrione aangetroffen. Deze stoffen lijken op te stapelen gedurende het leven. Uit de 
literatuur blijkt dat de gevonden waarden van DDT geen acuut vergiftigend effect hebben op 
de boerenzwaluw. Over de andere stoffen en mogelijke combinaties kunnen we geen 
uitspraak doen, evenals over de effecten op gezondheid en overleving. 
 
 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=229
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=6
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Verboden middelen 
DDT en hexachloorbenzeen zijn al sinds de jaren 70 van de vorige eeuw verboden in 
Nederland. De insecticide novaluron, is zelfs nooit in Europese toegelaten, maar wel in 
Afrikaanse landen. Waarschijnlijk heeft de boerenzwaluw dit middel in Afrika binnen gekregen. 
Van DDT is bekend dat het nog op allerlei plekken in het Nederlandse milieu voorkomt, omdat 
het niet of nauwelijks wordt afgebroken. Hexachloorbenzeen wordt ook nog aangetroffen in 
oppervlaktewater. Het is niet te zeggen waar de boerenzwaluw met deze stoffen in aanraking 
is gekomen. 
 
Hoe komen de middelen in de zwaluwen? 
De illustratie laat zien dat de zwaluwen op allerlei manieren in aanraking kunnen komen met 
pesticiden. Via het voedsel: insecten komen in aanraking met gewasbeschermingsmiddelen uit 
de landbouw. De route via vliegenbestrijding in de stal lijkt bijvoorbeeld aannemelijk. Ook 
pesticiden in het water kunnen een bron van besmetting zijn: via drinken of doordat insecten 
als larve in het water leven en als volwassen insect rondvliegen. Ook het nestmateriaal (grond, 
veren en haren) of houtverduurzamingsmiddelen in de balken waaraan de nesten in de stal 

zitten, zijn mogelijke 
besmettingsroutes. 
Via de moedervogel 
komen pesticiden in 
de eieren terecht. 
Mogelijke 
contaminatieroutes 
van pesticiden naar 
boerenzwaluw (Bron: 
Theo van Lent) 
 
Boerenzwaluw als 
bio-indicator? 
Er zijn weinig recente 
metingen van 
pesticiden in vogels in 
Nederland of Europa 
gedaan. De analyses 

laten zien dat een groot aantal stoffen wordt gevonden in boerenzwaluwen. Screening van 
insectenetende ‘boerenlandvogels’ op pesticiden geeft een beeld van de (ongewilde) 
verspreiding van pesticiden. De boerenzwaluw is een goede kandidaat om deze verspreiding 
beter in kaart te brengen. 
In totaal zijn de volgende stoffen gevonden in boerenzwaluwen: insecticiden (cyflutrin, DDT, 
dimethoaat, novaluron en permethrin); fungiciden (bitertanol, fluazinam, fluxapyroxad en 
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hexacloorbenzeen); herbiciden (chloorprofam, MCPA en tembotrione); biocide (DEET) en de 
synergist (piperonylbutoxide). 
Het onderzoek is uitgevoerd door CLM en is gefinancierd door Triodos Foundation, 
Vogelbescherming Nederland en CLM. 
Tekst: Adriaan Guldemond, CLM Onderzoek en Advies, via Vogelbescherming Nederland 
Foto: Jouke Altenburg; Theo van Lent 
 

Tuinvogels herkennen 
Genieten van vogels in de tuin, kan dat zonder te weten hoe ze heten? Jawel! Maar in onze 
ervaring wordt het wel veel leuker als je weet dat de pimpelmees een blauwe pet heeft en de 
koolmees een zwarte kop. Door de vogels te (leren) herkennen, beleef je de natuur vlakbij huis 
nog intenser, waardoor je er nog meer van gaat genieten. We helpen u er graag een handje 
bij. 

Tuinvogels in een gids 
Er bestaan hele goede gidsen voor iedereen die de 
vogels in zijn directe omgeving wat beter wil leren 
kennen. Het boek Vogels, verrassend dichtbij is een 
mooie gids om mee te beginnen vogels te leren 
herkennen met prettig gedoseerde hoeveelheden 
informatie.  

Maar dat kan ook Minigids Vogels van Nederland en Belgie zijn. 
Kom ze in de winkel van Vogelbescherming bekijken of bestel in de webshop. 

 
App Tuinvogels 
Vogelbescherming heeft een app ontwikkeld om vogels in de 
tuin beter te leren herkennen. U vult een aantal kenmerken 
in van de vogel die u heeft gezien en dan rollen er een aantal 
suggesties uit. Via deze app kunt u ook gemakkelijk 
deelnemen aan de jaarlijkse Nationale Tuinvogeltelling in 
januari die Vogelbescherming organiseert. Download hem nu 
gratis. 
 
 
 

 
Online Vogelgids 
Weet u al een beetje in welke richting u het moet zoeken, kijk dan in onze online vogelgids op 
deze site. Zoek bijvoorbeeld eens bij de merel, de koolmees of de roodborst, gewaardeerde 
gasten in de tuin. 

https://www.clm.nl/
http://www.vogelbescherming.nl/
https://www.vogelbeschermingshop.nl/Vogels-verrassend-vlakbij
https://www.vogelbeschermingshop.nl/minigids-vogels-van-nederland-en-belgie
https://www.vogelbescherming.nl/winkel
https://www.vogelbeschermingshop.nl/boeken-en-cds
http://www.tuinvogeltelling.nl/
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/zelf-doen/vogels-kijken/app-tuinvogels
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/zelf-doen/vogels-kijken/app-tuinvogels
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids
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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

06-22634328.

Kweker van 

Pruimekopparkieten

Peter Honsbeek

06-53410173

Kweker van Valk-,  Gras- 

en Swiftparkieten

Piet Lommerse

06-51559358

Kweker van Engelse 

Grasparkieten

Rein Schoonderwoerd

0252-519992

Kweker van 

witoorbuulbuuls en 

Japanse Nagtegalen

Oege Rinzema

0252-220646

Kweker van Zebravinken

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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Zes tips voor een vogelvriendelijk balkon 
Geen balkon is te hoog, te winderig of te warm voor vogels. En ook een klein balkon kan veel 
voor ze betekenen. Maak uw balkon in een mum van tijd vogelvriendelijk met deze zes tips. 
Zelfs op de elfde verdieping hebben koolmezen eens een nestje jongen grootgebracht. Echt 
waar: ook een klein balkon kan veel betekenen voor insecten en vogels. Alle tuinen en balkons 
samen zijn belangrijk voor de biodiversiteit in ons land, juist omdat het allemaal kleine, 
verschillende leefgebiedjes zijn. 
Hoe bar ook de omstandigheden op uw balkon: er is altijd wel een tor die net dát nodig heeft 
(en altijd wel een vogel die die torren lekker vindt). Draag dus uw steentje bij en verwelkom 
insecten en vogels op uw balkon met deze zes tips. 
 
1. Bijvoeren op de reling 
Zorg ervoor dat de vogels eten vinden op uw balkon. Begin met wat bijvoeren op een bakje of 
plankje aan de reling. Dat valt goed op en daar komen ze van ver op af. Kies dingen die ze 
extra lekker vinden, zoals meelwormen of verkruimelde vetbollen met insecten. Strooi er een 
zadenmengsel bij of hang er een voedersilo met zaden in de buurt. De pioniers zijn vaak kool- 
en pimpelmezen. 
 
2. Planten, ook op ‘lastige’ balkons 
Zet verder flink wat potplanten neer om de vogels natuurlijk en gevarieerd voedsel te bieden 
naast het bijvoeren. Als het past een bessenstruikje, bijvoorbeeld een blauwe bes of kruisbes, 
ook lekker voor uzelf! In kleinere potten zet u bloeiende planten zoals zonnehoed, 
vingerhoedskruid, margriet, aster, of zo’n mooie hangaardbei aan de reling. De vogels zijn dol 
op de vruchten én de insecten die erop afkomen. 
 
Moestuinbakken 
Voor de ‘lastige’ balkons, met veel wind, of juist pal in de zon, zijn moestuinbakken perfect: 
laag en zwaar. En het zijn ook nog lekkere rommelplekjes voor vogels (google: vierkante meter 
moestuin). Kies dan voor sterke, makkelijke kruiden die goed tegen de warmte en de wind 
kunnen, zoals rozemarijn, lavendel of tijm. De kruiden zijn heerlijk voor insecten (en dus 
geschikt voor vogels) én voor eigen gebruik. 
Nu hoeft er niet per se iets eetbaars in zo’n moestuinbak. Alles mag, het is ook een prima 
plekje voor die gratis zakjes zaadjes die u tegenwoordig overal bij krijgt. In de categorie niet-
eetbaar op een warme en winderige plek, zijn de verschillende sedumsoorten nog een 
aanrader: bijvoorbeeld wit vetkruid, zacht vetkruid of hemelsleutel. 
 
Water geven 
In de zomer is begieten wel nodig, want potplanten kunnen niet diep wortelen en zelfs de 
sterkste planten moeten af en toe drinken. En hoe hoger het balkon, hoe droger de 

https://www.vogelbescherming.nl/koolmees
https://www.vogelbescherming.nl/pimpelmees
https://www.google.com/search?q=vierkante+meter+moestuin
https://www.google.com/search?q=vierkante+meter+moestuin
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omstandigheden. Kies dan zo groot mogelijke potten en zet er schalen onder voor extra 
wateropslag. 
 
3. Denk aan de draagkracht van het balkon 
Houd met potten en bakken wel rekening met de draagkracht van uw balkon, want dat is niet 
onbeperkt belastbaar. Een gemiddeld balkon kan 250 kilo per m² dragen. Ter vergelijking: een 
met aarde gevulde, stenen plantenbak van circa één meter lengte, weegt al gauw 120 kilo. Uw 
eigen gewicht komt daar natuurlijk nog bij. 
 
4. Klimop. 
Maak de balkonafscheiding met uw buren lekker groen door er een klimop langs te laten 
groeien vanuit een plantenbak. Een ijzeren frame is handig, maar her en der een spijkertje en 
een ijzerdraadje volstaat ook om deze klimmer omhoog te krijgen. Hij groeit hard is na een 
tijdje een mooie dichte schuil- of zelfs broedplaats voor menig mus of merel. Daarbij bloeit een 
wat oudere, volwassen klimop (struikklimop) nog laat in het seizoen en geeft in de winter 
zwarte bessen. 
 
5. Water 
Zet op uw balkon ook een lage waterschaal neer op een tafeltje of gewoon op de grond. Soms 
is het uitproberen wat werkt. Of koop zo’n mooie hangende waterschaal als er niet te veel 
wind staat. Badderen is namelijk onmisbaar voor vogels. Ze maken hun veren niet alleen 
schoon, maar vetten ze na het bad ook in, zodat ze waterafstotend en beter isolerend zijn. 
 
6. Nestkast of bijenhotel 
Hang daarbij een nestkast of bijenhotel op uw balkon, zo een met een mooi gekleurd dakje, 
daar fleurt het hele balkon van op. Kies voor een mezen- of mussennestkast, dan heeft u de 
grootste kans op bewoning. Let wel: deze mag niet in de volle zon, dan gaan de jonkies dood 
van de warmte. Is uw balkon op de zuidzijde, hang er dan liever een bijenhotel. 
 
Bonustip: mijnvogeltuin.nl 
Meer praktische tips voor tuin of balkon? Ga dan naar www.mijnvogeltuin.nl en doe de 
Postcode Vogelcheck. Superhandig: u voert uw postcode in en ziet meteen welke vogels in uw 
buurt leven en wat u voor ze kunt doen. De tips zijn concreet, dus doe er uw voordeel mee! 
 
Tekst: Jeanet van Zoelen, Vogelbescherming Nederland 
Foto's: Shutterstock; Pixabay; Jeanet van Zoelen; Vogelbescherming Nederland 
 

 

 

 

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/top-3-struiken-voor-vogeltuintjes
https://www.vogelbeschermingshop.nl/catalogsearch/result/?q=nestkast+koolmees
http://www.mijnvogeltuin.nl/
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 14:30 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


V.V. De Kolibri 2019                             23                                    Noordwijkerhout 

 

 

  

VOGEL- EN DIERVOEDERS 
TEGEN SCHERPE PRIJZEN  

    
20 kg Kanariezaad € 22,50 
20 kg Tropenzaad € 21,00 
20 kg Parkietenzaad € 18,00 
20 kg Gr. Parkietenzaad € 21,00 
20 kg Volierezaad € 21,00 
20 kg Wildzangzaad € 25,50 
20 kg Postuurzaad € 25,00 
20 kg Agapornidezaad € 21,00 
20 kg Neophemazaad € 21,00 
20 kg Onkruidzaad € 21,00 
20 kg Schelpenzand € 6,00 
15 kg Beukensnips € 9,00 
5 kg Wittemolen eivoer € 14,50 

10 kg Wittemolen eivoer € 25,00 
2 kg Trosgierst Chinees € 8,00 
1 Doos Trosgierst Chinees      € 36,50 
    

    

 
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 
 
 
 

Schrijf ook eens een stukje over uw vogels. 
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Nieuwe natte natuur voor moerasvogels in polder Groot Mijdrecht Noord-Oost 

Tussen Utrecht en Amsterdam, in de polder Groot Mijdrecht Noord-Oost, is een moeras 
gerealiseerd. Natuur, waterberging en landbouw gaan hier samen. De eerste 17 hectare natte 
natuur voor moerasvogels is nu een feit. 

De oude slootstructuur is nog steeds zichtbaar. In de moerasblokken ontstaat een variatie van 

nat en droog, met riet- en grasvegetaties. Het watersysteem is geïsoleerd van de omgeving. 

Dit om regenwater vast te houden voor een goede waterkwaliteit. Aan de randen van de 

moerasblokken liggen sloten. Die beperken de vernatting van aangrenzende percelen. 

Water bergen en natte natuur 

De provincie en het waterschap vonden elkaar in Groot Mijdrecht Noord-Oost. De provincie 

streeft naar meer biodiversiteit en vergroting van het Natuur Netwerk Nederland (de vroegere 

Ecologische Hoofdstructuur). Het waterschap heeft een waterveiligheidsopgave. Het nieuwe 

moerasland vervult daarom twee functies: het bergen van water en natte natuur voor 

moerasvogels, amfibieën en insecten. 

Natuurboeren gezocht 

Tussen de moerassen in komen bloemrijke graslanden. Voor het beheer daarvan wil 

Natuurmonumenten, dat de moerasblokken gaat beheren, samenwerken met natuurboeren 

die de percelen gebruiken voor natuurinclusieve landbouw. Natuurmonumenten zoekt 

natuurboeren om deze percelen te pachten. 
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Niet zonder slag of stoot 

Over de natuurontwikkeling die nu gerealiseerd is, was de afgelopen jaren veel te doen. In het 

oorspronkelijke plan moesten de inwoners wijken voor nieuwe natuur. Na bemiddeling van 

oud-politicus Johan Remkes en een in 2012 door Natuurmonumenten, gemeente De Ronde 

Venen, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, bewoners en de provincie gesloten Pact van 

Poldertrots was er wél draagvlak voor natuurontwikkeling volgens een versoberde 

veenribbenvariant. Daarbij konden alle polderbewoners blijven wonen in Groot Mijdrecht 

Noord-Oost. 

Tekst en foto: provincie Utrecht 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspectief voor het buxusmotrups-probleem 
Het voorbeeld van de eikenprocessierups biedt perspectief op een oplossing voor het 
buxusmotrups-probleem. Die rups kwam in 2007 voor het eerst in Nederland (per 
ongeluk geïmporteerd uit Azië). Misschien zien we eenzelfde verloop en gaan de 
koolmezen binnenkort helemaal los op deze exoot. Spuit dus vooral geen gif! Groepen 
koolmezen, sommige eksters en kauwen en een enkele specht hebben de rupsen van de 
buxusmot al ontdekt. Hopelijk worden dat er meer, dan hebben zij een uitbreiding van 
hun menu en wij minder schade. 
 

Nestkasten 
Veel vogels gebruiken graag een nestkast. Behalve om te nestelen, gebruiken ze de 
kasten om in te slapen. 
Met een nestkast lokt u vogels naar uw tuin of balkon, wat veel leuke bedrijvigheid met 
zich meebrengt. En met een groene, vogelvriendelijke tuin, helpt u de vogels om hun 
jongen groot te brengen. Er zijn veel soorten nestkasten te koop: voor mezen, voor 
spreeuwen, voor zwaluwen en steenuilen etc. Als u de nestkast goed ophangt, heeft u 
meer kans op bewoners. 
 

Hoe herken je een oververhitte vogel? 
Hou je vogels goed in de gaten als het warm is. Want bij oververhitting moet je snel 
ingrijpen. Een oververhitte vogel is lusteloos en ademt snel. Meestal zie je hem met 
gespreide veren zitten en hijgt hij met zijn snavel open. Merk je dat gedrag op bij één 
van je dieren? Zet hem snel in de schaduw, bij een waterbak. Probeer hem te laten 
drinken en besprenkel hem voorzichtig met wat water uit een plantenspuit. Heeft dat 
geen effect? Bel dan direct de dierenarts. 
 

https://www.provincie-utrecht.nl/
https://www.vogelbescherming.nl/ekster
https://www.vogelbescherming.nl/kauw
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Vogelbestand 
Forpus Blauwvleugel C.G.A.v.d.Ven 0252-374150 

Forpus Oogring C.G.A.v.d.Ven 0252-374150 
Kanarie Algemeen J.M.W.Does 071-3615884 

Kanarie Algemeen J.C.Elstgeest 023-5848543 

Kanarie Algemeen H.Hogervorst 06-53487490 
Kanarie Algemeen P.R.J.Lommerse 06-51559358 

Kanarie Algemeen J.v.d.Luijt 0252-215633 
Kanarie Algemeen R.J.J.van der Poll 06-25438233 

Kanarie Algemeen C.W.H. van Saase 0252-529856 

Kanarie Algemeen C.A.van Winsen 06-51886696 

Kanarie Algemeen W.A.M. Zonneveld 071-3610391 

Kanarie Five fancy A.A.M.Weijers 0252-375057 
Kanarie Geel intensief W.P.Anthonissen 0252-375668 

Kanarie Geel intensief R.R.Houtman 0252-215737 
Kanarie Geel intensief N.de Keizer 0252-413076 

Kanarie Geel intensief C.de Mooij 0252-216823 

Kanarie Geel intensief S.Nasveld 0252-217308 
Kanarie Geel intensief E.M.v.Noord 071-3011118 

Kanarie Irish fancy E.M.v.Noord 071-3011118 
Kanarie Mozaiek  geel W.P.Anthonissen 0252-375668 

Kanarie Mozaiek  geel W.H.B.Bornhijm 0252-372132 

Kanarie Mozaiek  geel A.W.P.Floor 06-51027672 
Kanarie Mozaiek  geel C.de Mooij 0252-216823 

Kanarie Mozaiek  rood W.H.B.Bornhijm 0252-372132 
Kanarie Geel schimmel N.de Keizer 0252-413076 

Kanarie Geel schimmel S.Nasveld 0252-217308 
Kanarie Geelivoor schimmel R.R.Houtman 0252-215737 

Kanarie Geelivoor schimmel C.de Mooij 0252-216823 

 
 
 
 

TE KOOP: Engelse Grasparkieten,  De kleine grasparkietjes, Koppel 
Pruimkop parkieten wildkleur en een koppel Roodvleugels.   
Als je interesse hebt bel dan met mij, 06-22634328 Henk Haasnoot 

Geef uw vogels op bij coördinator Vogelbestand Henk Haasnoot 
Ook als u andere vogels heeft of niet meer heeft. 
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