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BESTUURSPAGINA V.V. DE KOLIBRI
LEDEN VAN VERDIENSTE

Henk Haasnoot

Ben Zwetsloot

Con van der Ven

André Weijers

Arno Ooms

Lidmaatschap

Volwassenen      33 euro

AOW (66 jaar)      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 / 06-17101376

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

Chr. vd Ven (Christian)

Quarless van Uffordstraat 66

2202 NJ Noordwijk

06-14179280

ringenbestellen.dekolibri@gmail.com

Materiaalcommissaris

Boekhorstlaan 42

2215 BD Voorhout

0252-216636 / 06-17101376

benzwetsloot@live.nl

Prijzencommissie

T. Zwetsloot (Toos) / 

M. en J. Elstgeest (Mies & Jos)

van Gendtlaan 37

2121 WW Bennebroek

023-5848543

mies.elstgeest@online.nl

Coördinator Vogelmarkt

W. Anthonissen (Willem)

Andellaan 20

2211 JV Noordwijkerhout

0252-375668

geen E-mail

Coördinator Vogelbestand

F.E.C.W. Hoogervorst

Veenburg 4

2171 CW Sassenheim

06-28244576

f.hoogervorst@ziggo.nl

Maandbladbezorgers; 

A. Weijers, C. de Mooij, E. 

Hulsebosch, J. vd Luijt en W. 

Anthonissen  

In geval van overgenomen 

artikelen is de vereniging niet 

aansprakelijk. Alle ingezonden 

kopy blijft voor 

verantwoording van de 

auteurs.

Vogelmarktwerkgroep

Gerrit Wesseling         O

Theo Hogervorst          O / M

Willem Anthonissen    O 

E Hulsebosch             M

S. Alsemgeest            O / M

S. Mourits                   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. 

Uitgifte maandblad mei 2021 medio  
24 april 2021 

 
 

 

mailto:ledenadministratie@dekolibri.com
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Bollenvelden 
Als je nu door de streek rijdt besef je in wat voor een mooie omgeving 
wij wonen. De verschillende kleuren lachen je toe. Alle kleuren lijken bij 
elkaar te passen, niets lijkt te vloeken. Dat is het mooie van de 
natuurlijke kleuren. Bollenvelden zo ver als je maar kunt kijken kleuren 
de streek. Afgewisseld door hekken om de komende drukte een halt toe 
te roepen.  Je hoeft hier niet te wonen om van deze pracht te kunnen 
genieten. De bossen op de Veluwe zijn mooi, maar dit is van een andere 

orde. Ook de vogels zijn in de weer. April en mei zijn voor hen de drukste maanden. Veel werk 
aan de winkel. De mannen sjansen met alle mooie vrouwtjes. Takken, klei en allerlei 
materialen moeten eraan geloven. Bouwen, bouwen dat is wat de komende weken op het 
programma staat. Rond mei gaat het dan gebeuren, het nieuwe leven ziet het daglicht. Dat is 
waar wij naar uitkijken. Of het nu in onze volière is of erbuiten, het blijft genieten. Juist in deze 
tijd kunnen we dat goed gebruiken, ik zou zeggen profiteer ervan. Veel plezier. 
 
Ringen bestellen voor het nieuwe jaar, het bestelformulier vindt u in de ‘Onze Vogels’ van 
maart wat u net in de bus heeft ontvangen. De ringencommissaris wacht op u. Zie verder in dit 
blad  
Afgelopen maandag hebben we een bestuursvergadering gehad. De agenda hebben we op de 
huidige situatie aangepast en vind u in dit nummer.  
De verhoging van de contributie zoals afgesproken op de laatstgehouden jaar vergadering 
hebben we niet doorgevoerd. Geen activiteiten, dan ook nog geen verhoging hebben we 
bedacht. Hopelijk kunt u hiermee leven. 
Vorige week woensdag hebben Roel de Regt en ik de volière bij een lid van ons op verzoek 
leeggehaald. De opbrengst van de vogels kwam ten goede aan De Kolibri. Nogmaals hartelijk 
dank.   
Sommige mensen bellen mij op voor de vogelmarkt. Als deze door mag / kan gaan, laten wij u 
dat zo spoedig mogelijk weten. Via de email of indien mogelijk via krant of website.  
De districtsvergadering is verschoven naar oktober later dit jaar en ook de ALV van de bond is 
aangepast aan de situatie. 
Er zijn een 5-tal jubilarissen dit jaar. Twee van hen gaan we als het mogelijk is in mei met de 
jaarvergadering huldigen. Mocht dat onverhoopt niet doorgaan dan met de opening van de 
tentoonstelling in november. We vergeten u niet 
 
Gelukkig eindelijk is het maandblad er weer en hebben we een beetje contact met elkaar. Ik 
blijf afsluiten met, Pas goed op elkaar, en voor iedereen een goede gezondheid.  
Graag tot later. 

B. Zwetsloot  vrz 
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Agenda 2021  V.V. De Kolibri          

08 april   Sprekersavond (vervallen) 
24 april   Vogelmarkt (onder voorbehoud) 
06 mei   Jaarvergadering leden (onder voorbehoud) 
15 mei                       Uitgaansdag Kolibri (vervallen) 
29 mei   Vogelmarkt 
05 juni    Wandelen  
10 juli    Barbecue 
17 / 24 juli          Braderie Noordwijkerhout 
Zomerstop 
07 augustus    Fietstocht 
28 augustus  Vogelmarkt 
02 september  Openingsavond / Sprekersavond  
18 september  Braderie Voorhout 
25 september  Vogelmarkt 
14 oktober  Open Podium 
21 oktober  Bingoavond 
30 oktober  Vogelmarkt 
03 november  Inbrengen vogels (leden)  17.00 – 20.00 uur 
04 november  TT Keuring (organisatie) 
05 november  TT-opening    20.00 – 22.00 uur 
06 november  Tentoonstelling    10.00 – 18.00 uur 
07 november  Tentoonstelling    10.00 – 17.00 uur 
07 november  Uitkooien     17.00 uur  
11 november  Sprekersavond 
27 november  Vogelmarkt 
09 december   Uitreiking prijzen TT 
18 december  Vogelmarkt 
 

De data zijn hiermee bekend gemaakt. Of we ook echt kunnen starten, hangt af 
van de maatregelen die ons tegen die tijd zijn opgelegd. Dus alle data onder 
voorbehoud. 
 
 
 
 
 

Spreuk van de maand: 
De liefde is als een vogel in de lucht, niemand kan haar 

dwingen uit onze handen te komen eten. 
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Ringen bestellen voor het kweekjaar 2022     
 

Om zeker te zijn dat u tijdig uw ringen in huis heeft is het van belang goed in de gaten 
te houden wanneer de 4 bestelrondes bij de NBvV precies vallen. 

 

U kunt ringen per mail bestellen via ringenbestellen.dekolibri@gmail.com of door het 
bestelformulier (incl. verschuldigde bedrag - let op 3 euro behandelingskosten) in de 

bus te doen bij: 
Christian van der Ven 

Quarles van Uffordstraat 66 
2202 NJ Noordwijk  

 

* graag bij het bestellen van ringen voor inheemse soorten het daarvoor bestemde 
formulier volledig ingevuld indienen. Zonder volledig formulier kan er helaas geen 

bestelling geplaatst worden.  
 

Voor de volledigheid de besteldata voor het komende kweekseizoen nog even onder 
elkaar: 

 

Bestelronde #1 
Bestelling indienen vóór 28 april 2021 

Uitlevering ringen vanaf 01 oktober 2021 
 

Bestelronde #2 
Bestelling indienen vóór 13 september 2021 
Uitlevering ringen vanaf 15 december 2021 

 

Bestelronde #3 
Bestelling indienen vóór 13 januari 2022 

Uitlevering ringen vanaf 01 april 2022 
 

Bestelronde #4 
Bestelling indienen vóór 13 maart 2022 

Uitlevering ringen vanaf 15 mei 2022 
 

Heeft u nu (nog) ringen nodig voor 1 oktober 2021, voor kweekseizoen 2021, dan is dit 
alleen nog als spoedbestelling te plaatsen.  

 

Voor vragen kun je gerust een mailtje sturen aan: ringenbestellen.dekolibri@gmail.com 
    

 

        

mailto:ringenbestellen.dekolibri@gmail.com
mailto:ringenbestellen.dekolibri@gmail.com
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Elkaddouri A. Haarlem 1-4 

Hage P.N.M van Noordwijkerhout 7-4 
Saase C.W.H. van De Zilk 8-4 

Zwet E.P.J. vd Voorhout 8-4 

Meer A.H. v.d. Noordwijkerhout 16-4 
Winters P.N.M Voorhout 17-4 

Zuiderduin S.L.J Noordwijkerhout 19-4 
Rinzema S. Voorhout 29-4 
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7 gekke nestplekken 
Broedende vogels hebben rust nodig. Dus: niet bij kijken, niet in de buurt komen, niet 
fotograferen. Soms nestelen ze echter op zulke idiote locaties, dat u nooit had kunnen weten 
dat ze er zaten of er niet omheen kan. Dan is een snelle foto begrijpelijk en een plan om ze te 
helpen essentieel. Verzameld voor u: zeven gekke nestplekken. 
Nestfotografie: nooit doen! Dat is het uitgangspunt van Vogelbescherming. Maar als u ineens 
overvallen wordt door een vogelnest in uw badkamer of onder uw fietszadel, dan is een snelle 
foto logisch. Daarna is het devies weer: een manier bedenken om de vogels rust te geven. De 
kans bestaat anders dat ze niet terug durven te komen en dan gaat het hele nest (met soms al 
jongen) verloren. Niet alleen erg droevig, ook nog eens in strijd met de wet, want broedende 
vogels zijn te allen tijde beschermd. 
 

Gezond verstand mag 

Gezond verstand mag bij het beoordelen van de kans op nestverstoring. Een voorbeeld. Als u 
dagelijks op het terras zit en er is desondanks een koolmees boven uw hoofd komen broeden, 
hoeft u niet plotsklaps binnen te blijven. De mees is aan u gewend en vindt u geen bedreiging. 

Een ander verhaal is het als er ineens drie grote bouwvakkers uw schutting luidruchtig komen 
vervangen. Daar is de vogel niet aan gewend en uit angst kan ze wegvluchten. Zelfs als ze met 
al haar moederinstinct blijft zitten, is de stress voor haar en haar man enorm en kost het ze 
energie die ze nodig hebben om hun kuikens groot te krijgen. Stel werkzaamheden in de buurt 
van nesten dus uit tot de jongen groot zijn. Meestal na een week of twee met een paar dagen 
extra omdat ze niet altijd direct kunnen vliegen. 
 

Eindelijk: de gekke nestplekken 

Hieronder wat voorbeelden van aparte 
nestplaatsen en welke mogelijkheden de er in dit 
soort gevallen zijn om de vogels toch aan de 
benodigde rust te helpen. 
 
Deze merel broedt bij Fred en Miranda Takken 
gewoon in een krans aan de deur. Ze is blijkbaar 
niet bang uitgevallen. Voor vreemden zal ze wel 
angst hebben, dus plaats in zo’n geval een briefje 
met pijl naar de achterdeur voor eventueel 
bezoek. 

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/vogeltje-gevonden-wat-nu
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Dirk Pot vond een nest 
onder zijn fietszadel. 
Waarschijnlijk lang niet 
gefietst! Bij een leeg 
nest, kunt u een tijdje 
ongemerkt in de buurt 
posten en er een oogje 
houden, om te zien of 
het nog in gebruik is. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dan dit… Marijcke de Groot 
betrapte een roodborst in de 
badkamer van haar caravan. Het 
dier ziet er bang uit op deze foto, 
dus ze heeft hopelijk de deur 
dichtgetrokken en tijdelijk een 
andere doucheplek gevonden. 

 
Als u een nest vindt dat is gemaakt 
tijdens uw afwezigheid op een plek 
waar u nu wel vaak moet komen 
(denk aan een boot, vakantiehuis, 
balkon etc.), is de vogel niet aan u 
gewend. Probeer dan tijdelijk een 
alternatief te vinden. 
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Janet Gerbens Bos had deze 
nestkast nog niet opgehangen, 
of hij werd al in gebruik 
genomen door een ijverige 
koolmees. Gewoon op de grond! 
Je snapt soms toch niet hoe zo’n 
vogel nou denkt: op de perfecte 
plek uit de zon en de wind, hoog 
genoeg met vrije aanvliegrouten 
en bomen en voedsel in de 
buurt vertikken ze het en dit is 
blijkbaar prima… 

 
 

Laat zoiets maar op zijn beloop, na het broedseizoen of wanneer de kast niet meer in gebruik 
is kunt u ermee verder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit is een erg riskante foto, omdat de drie (!) nestjes nog volop in gebruik zijn en hun veilige 
huisje weg is gehaald. Gea van der Tuuk had ongetwijfeld geen idee dat ze er zaten en wilde 
gewoon een plant in die pot zetten… Als de pot meteen is teruggeplaatst en met rust gelaten, 
is de kans groot dat alles goed kwam. Dat kunt u in vergelijkbare situaties ook het beste doen. 
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Een brievenbus is natuurlijk 
ook een perfect nestplekje! 
Hier goed aangepakt met 
een waarschuwing erop 
voor de postbode, zodat hij 
de post tijdelijk elders kan 
leggen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Een verbazingwekkende 
vondst als u thuiskomt van 
vakantie. Maar, duiven 
broeden vrijwel altijd op de 
gekste plekken en vinden 
uw plantenbak niet meer 
dan normaal. Zet uw stoel 
een paar meter verderop en 
geef ze de ruimte. 
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Hoelang duurt het voor ze klaar zijn met broeden? 

Vaak is het advies: geef ze de ruimte, zoek een alternatieve plek of route, maar hoe lang dan? 
Dat verschilt natuurlijk per vogel. Globaal: vaak twee weken broeden, twee weken jongen op 
het nest. Iets specifieker voor de vogels van bovenstaande voorbeelden in deze tabel. 

Vogelsoort Aantal dagen broeden Aantal dagen jongen op nest 

Kool- en pimpelmees 13-15 18-21 

Merel 11-15 12-15 

Roodborst 12-15 13-15 

(Stads)duif 16-17 Rond 35 

  
Nadat de jonge vogels zijn uitgevlogen, worden ze nog twee tot drie weken in de tuin of 
omgeving gevoerd. Bij merels soms alleen door het mannetje, terwijl het vrouwtje alweer aan 
een nieuw broedsel begint. In deze periode kunt u de restanten van het nest weghalen en de 
brievenbus, bloempot of badkamer weer normaal in gebruik nemen en genieten van die rond 
hupsende kleintjes. 

 

 

 

 

 

Reminder ringen bestellen 
 

U heeft nog tot vrijdag 28 april 2021 de tijd om uw ringen te bestellen! 
 
Dit kan door uw bestelling per email door te geven op 
ringenbestellen.dekolibri@gmail.com (u ontvangt dan een betaalverzoek) of door het 
ringenformulier (inclusief verschuldigde bedrag) in de brievenbus te doen bij Christian 
van der Ven, Quarles van Uffordstraat 66, 2202 NJ Noordwijk.  LET OP: deze ringen 
worden geleverd vanaf 01-oktober 2021 
 

mailto:ringenbestellen.dekolibri@gmail.com
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Lever eens een mooi artikel aan voor ons 
maandblad. Een foto erbij is leuk, maar als dat 

moeilijk is, wordt dat door ons verzorgd. 
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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 
 
 
 
 

 
 

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

- Organisatie Fietstocht 
- Organisatie Jaarlijks dagje uit 
- Organisatie jaarlijkse Barbecue 

Geef je op bij het bestuur. Het kan natuurlijk een persoon zijn maar 
ook een groepje. Vele handen maken licht werk !! 

Uw pen via de mail? 
 

Natuurlijk kan dat !! 
Mail naar secretaris@dekolibri.com 

Bij gebrek aan vogelmarkten en wel kweken, mag u uw vogels ook 
hier bij Vraag en Aanbod aanbieden. Je weet maar nooit! 

mailto:info@4allprints.nl
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VRAAG EN AANBOD 
TE KOOP AANGEBODEN 
12 kooien van 100 cm 
6 kooien van 80 cm.  
Inclusief blokken en bakjes etc.  
Teab  
Mail naar convdven@hotmail.com  
Christan vd Ven zal op uw mail 
reageren 
 
 

Noordzeeakkoord is van groot belang voor vogels 
Het Noordzeeakkoord bevat afspraken over wat Nederland allemaal wil doen op de Noordzee. 
De belangen van natuur, visserij en energieopwekking zijn er zorgvuldig in afgewogen. 
Belangrijk voor de toekomst van de natuur van de Noordzee én de vogels die er leven. 
Vogelbescherming heeft actief bijdragen aan het akkoord en is tevreden over het 
eindresultaat. 
 
De Noordzee is van levensbelang voor vogels 
De Noordzee is het leefgebied van een grote variatie aan vogels, zeezoogdieren, vissen, 
bodemdieren en andere dier- en plantensoorten. Het Nederlandse deel beslaat slechts een 
tiende van de hele Noordzee, maar vormt wél een belangrijke schakel in het internationale 
systeem van trekroutes en foerageergebieden voor vogels. Meer dan honderd soorten zee- en 
kustvogels vinden er rust en voedsel. Vogels als zeekoet, papegaaiduiker, alk, noordse 
stormvogel, jan-van-gent, drieteenmeeuw, grote jager, zilvermeeuw, kleine en grote 
mantelmeeuw. Miljoenen vogels trekken jaarlijks via de Noordzee richting hun broed- of 
overwinteringsgebied, zoeken er voedsel of rusten en ruien er. 

 
 
 
Papegaaiduiker / Peter Liebe 
 
 
 
 
 

mailto:convdven@hotmail.com
https://www.vogelbescherming.nl/zeekoet
https://www.vogelbescherming.nl/papegaaiduiker
https://www.vogelbescherming.nl/alk
https://www.vogelbescherming.nl/noordsestormvogel
https://www.vogelbescherming.nl/noordsestormvogel
https://www.vogelbescherming.nl/janvangent
https://www.vogelbescherming.nl/drieteenmeeuw
https://www.vogelbescherming.nl/grotejager
https://www.vogelbescherming.nl/zilvermeeuw
https://www.vogelbescherming.nl/kleinemantelmeeuw
https://www.vogelbescherming.nl/grotemantelmeeuw
https://www.vogelbescherming.nl/grotemantelmeeuw
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Bedreigingen voor vogels zijn talrijk 
De Noordzee is een van de drukste zeegebieden in de wereld. Visserij, scheepvaart en 
havenactiviteiten, olie- en gaswinning, zandwinning, een snelgroeiend aantal windparken en 
vele andere activiteiten strijden met elkaar om de ruimte en vormen gelijktijdig een bedreiging 
voor vogels en andere natuur. Die zal in de toekomst alleen maar toenemen. 
Klimaatverandering zal het ecosysteem veranderen, maar is ook aanleiding om op zee een 
grootschalig energienetwerk op te zetten. Redenen genoeg voor extra maatregelen om de 
vogels in de Noordzee te beschermen. 
 
Noordzeeakkoord 
Het Noordzeeakkoord is 
het resultaat van 
onderhandelingen 
tussen de rijksoverheid, 
natuur- en 
milieuorganisaties, de 
energiesector, de 
branche zeehavens en de 
vissersbonden. Het bevat 
afspraken over 
natuurbescherming- en 
herstel, de ontwikkeling 
van windenergie en de 
verduurzaming van visserij. Het kabinet stelt 200 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering 
van het akkoord. Vogelbescherming heeft ervoor gezorgd dat het akkoord belangrijke 
maatregelen bevat voor de bescherming van vogels en hun leefgebieden. 
Jan van gent / Jelle de Jong 
 
 
Nieuwe beschermde gebieden voor vogels  
Zo wordt de Bruine Bank aangewezen als beschermd Natura 2000-gebied voor zeevogels. Ook 
wordt onderzocht of er meer gebieden zijn die moeten worden aangewezen als Natura 2000-
gebied. Het gaat dan om bijvoorbeeld de Hollandse Kust, de Vlakte van de Raan, de Borkumse 
Stenen, de Klaverbank, de Doggersbank en de Centrale Oestergronden. De Hollandse Kust – 
eigenlijk de kustzone ervan – is daarvan de meest prominente kandidaat, omdat dat gebied 
net als de Bruine Bank al is geïdentificeerd als belangrijk vogelgebied. De kwalificerende 
gebieden worden toegevoegd aan de drie bestaande Natura 2000-gebieden op zee die zijn 
aangewezen voor vogels (Noordzeekustzone, Voordelta en Friese Front). 
 

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/vogelbescherming-start-procedure-om-zeegebied-bruine-bank-aan-te-wijzen-als-beschermd-natuurgebied
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Grote jager / Jouke Altenburg 
 
Soortbeschermingsplannen 
Er komen soortbeschermingsplannen voor vogels die kwetsbaar zijn voor windparken. 
Zeevogels als alken, duikers, zeekoeten en jan-van-genten mijden windturbines en verliezen 
daardoor rust- en foerageergebied. Er zijn ook vogels die het slachtoffer zijn van aanvaringen 
met windturbines, zoals drieteenmeeuw, grote jager, grote mantelmeeuw, kleine 
mantelmeeuw, zilvermeeuw en veel trekvogels. De soortbeschermingsplannen bevatten 
beschermingsmaatregelen gericht op voortplanting, voedsel en veiligheid en het aanpakken 
van bestaande bedreigingen. Deze factoren spelen mee bij het beoordelen van bestaande en 
toekomstige ontwikkelingen op de Noordzee. 
 
Verduurzaming visserij 
De intensieve visserij op de Noordzee heeft een belangrijk effect op vogels en andere natuur. 
Vogels kunnen verdrinken in visnetten – vooral in staandwantnetten. Overbevissing leidt tot 
voedselgebrek. De zogenoemde bodemberoerende visserij met sleepnetten tast het 
bodemleven aan, vooral in de meest waardevolle natuurgebieden. 
Het Noordzeeakkoord bepaalt dat alle visserij moet passen binnen de ecologische draagkracht 
van de Noordzee en dat het nodig is te komen tot een rendabele en duurzame visserij die past 
bij de nieuwe situatie op de Noordzee. Dit vraagt om een herstructurering van de vloot, 
waarvoor het kabinet 119 miljoen euro beschikbaar stelt. Ook komen er restricties voor visserij 
in de beschermde natuurgebieden. Grote delen van de beschermde natuurgebieden worden 
gesloten voor alle vormen van bodemberoerende visserij en er wordt ook geen nieuwe 
staandwantvisserij toegestaan in deze gebieden. 
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Natuurinclusieve windparken 
Het akkoord stimuleert de aanleg van heel veel windparken op zee, waarvan wij niet goed 
kunnen overzien wat de gevolgen zullen zijn voor vogels en de overige natuur op lange 
termijn. Een voorwaarde is wel dat windparken ‘natuurinclusief’ worden aangelegd en 
ingericht. Dit betekent dat de negatieve effecten op vogels en andere kwetsbare soorten zo 
gering mogelijk zijn en natuurontwikkeling in de parken wordt gestimuleerd. 
In de natuurgebieden komen helemaal geen windparken. Bij de aanleg van de windparken 
wordt rekening gehouden met vogels. Door zorgvuldige positionering van de parken en 
turbines, het stilzetten van molens tijdens veel vogeltrek over zee en het stimuleren van 
innovatie (best beschikbare technieken). 
 
Meer monitoring en onderzoek 
Het kabinet stelt 55 miljoen euro beschikbaar voor monitoring en onderzoek. Zo wordt de 
monitoring van vogels op de Noordzee geïntensiveerd zodat kan worden vastgesteld of 
gebieden voldoen aan de criteria voor aanwijzing als nieuw Natura 2000-gebied. Ook komt er 
een onderzoeksprogramma voor het meten van de gezondheid en ontwikkeling van de 
populaties van broedende zee- en kustvogels, maar ook trekvogels. Onderzoek naar de 
effecten op vogels van de aanleg van windparken op zee wordt voorgezet in het ‘Windenergie 
op zee ecologisch programma’ (Wozep). 
 
 
 
 
 

Bij gebrek aan vogelmarkten en wel kweken, mag u uw vogels ook 
hier bij Vraag en Aanbod aanbieden. Je weet maar nooit! 
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Kwetsbare vogelsoorten voor windparken op zee 

Effect Zee- en kustvogels Trekvogels 

Aanvaringen Drieteenmeeuw Bergeend 

 
Grote jager Drieteenstrandloper 

 
Grote mantelmeeuw Kanoet 

 
Kleine mantelmeeuw Kleine zwaan 

 
Zilvermeeuw Rotgans 

  
Spreeuw 

  
Wulp 

  
Zwarte stern 

Habitatverlies Alk 
 

 
Duikers 

 

 
Grote stern 

 

 
Jan van gent 

 

 
Zeekoet  
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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 
 

Grote parkiet zaad  20 kg       €  21,50 
Kleine parkiet zaad  20 kg     €  21,50 
Tropen zaad    20 kg       €  21,95 
Kanarie zaad    20 kg       €  24,50 
Wildzang zaad   20 kg      €  24,95  
(genoemde prijzen onder voorbehoud) 

Als klanten wensen hebben t.a.v. volle zakken ( bepaald merk ) voer dan dit 14 
dagen voor de vogelmarkt aan mij doorbellen. Henriette  mob. 06 – 30 33 81 92 

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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Een blauwdruk om de planeet te redden 
Vandaag heeft de Europese Commissie haar langverwachte biodiversiteitsstrategie en de Farm 
to Fork (‘van boer tot bord’)-strategie bekendgemaakt. Beide plannen hebben een looptijd van 
tien jaar en zijn belangrijke onderdelen van de zogenoemde Europese Green Deal waarmee 
Europa wordt verduurzaamd en het EU-herstelplan voor de Corona-crisis. Vogelbescherming 
Nederland en BirdLife International zijn positief over de voorstellen van de EU. 
Vogelbescherming dringt er bij de Nederlandse regering op aan de voorstellen voluit te 
steunen en te zorgen voor volledige uitvoering. 
Het gelijktijdig presenteren van beide plannen door de Commissie is opmerkelijk. Hiermee 
wordt erkend dat destructieve voedselsystemen niet langer de norm mogen zijn in Europa. De 
Commissie heeft bovendien belangrijke lessen getrokken uit de COVID-19-pandemie. Namelijk 
dat een gezonde planeet met een rijke biodiversiteit een noodzakelijke voorwaarde is voor 
een gezonde menselijke samenleving, dat de politieke keuzes moet maken op basis van 
wetenschap en dat er moet worden gehandeld vóórdat een crisis uit de hand loopt. 
 

Meer natuur, minder pesticiden, natuurvriendelijke landbouw 

De Commissie heeft met beide strategieën een aantal radicale stappen gezet en doelstellingen 
geformuleerd die de toestand van de natuur in Europa kunnen verbeteren: 

• De uitbreiding van het aantal beschermde natuurgebieden op land en op zee met 30 
procent. Eén derde van deze gebieden wordt strikt beschermd - wat betekent dat er 
geen menselijke activiteiten mogen plaatsvinden. 

• Vermindering van het pesticidengebruik met 50%, zowel wat betreft de hoeveelheid als 
de toxiciteit. 

• Herstel van 10% van het landbouwareaal met natuurlijke elementen, zoals sloten, 
heggen en bloemstroken, om de duurzaamheid van de landbouw te verbeteren. 

• Invoering van bindende EU-doelstellingen voor natuurherstel, om cruciale, grootschalige 
ecosystemen zoals veenweidegebieden, moerassen, bossen en zee- en kustgebieden te 
herstellen. Ecosystemen die van vitaal belang zijn voor behoud van biodiversiteit en de 
aanpassingen aan en beperking van de klimaatverandering. 

• Reductie van gebruik van biomassa zoals bomen om energie te produceren. 

Europa zet een flinke stap, nu Nederland 

Met deze plannen kan de EU vooroplopen in de strijd tegen de klimaat- en biodiversiteitscrisis. 
Dat is hard nodig, want als we niets doen, sterven tot één miljoen soorten waarschijnlijk uit. 
Als de opwarming van de aarde meer dan 1,5 °C bedraagt, bedreigt dat het voortbestaan van 
de mensheid. 

https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm
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De nieuwe Europese strategieën kunnen een uitweg bieden in onze grote, mondiale crises. 
Maar zonder de steun en uitvoering van de 27 lidstaten wordt er weinig bereikt. 
Vogelbescherming Nederland – partner van de wereldwijde organisatie BirdLife International – 
vindt daarom dat de Nederlandse overheid beide hoopvolle strategieën moet omarmen en 
uitvoeren. 

Want nergens in Europa is de biodiversiteit zo afgetakeld als in Nederland en nergens heeft de 
intensieve landbouw zo’n groot aandeel in de achteruitgang van de natuur. Tientallen 
vogelsoorten die zo kenmerkend zijn voor ons boerenland zijn sterk achteruitgegaan, vogels 
zoals grutto – onze nationale vogel –,  veldleeuwerik en zelfs de ooit zo talrijke spreeuw. 

Vogelbescherming vindt dan ook dat er perspectief geboden moet worden aan boeren die een 
omslag willen maken naar een duurzame en natuurinclusieve landbouw, zodat zij met deze 
vorm van boeren een goede boterham kunnen verdienen. 
 

Burgers verlangen naar gezonde leefomgeving 

Met dit nieuwe beleid voor de EU gloort er een zonnige toekomst voor de natuur in ons land. 
Maar óók voor onze bewoners. Want zeer veel Nederlanders beseffen juist tijdens de huidige 
Corona-crisis, dat onze samenleving anders ingericht moet worden. Dat geldt zeker voor onze 
voedselproductie en andere takken van de economie. Burgers verlangen meer dan ooit naar 
een gezonde, natuurlijke leefomgeving. 

Vogelbescherming doet een beroep op de Nederlandse regering om de voorstellen van de 
Europese Commissie te steunen en te voorkomen dat de plannen worden afgezwakt. Deze 
voorstellen dragen substantieel bij aan het oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrises 
die ons bestaan bedreigen. Wat de Europese Commissie vandaag presenteert, moet de nieuwe 
norm worden voor onze planeet! 
 

Grote mantelmeeuwen langs de kust 
 

De grootste meeuw ter wereld broedt nog maar 
weinig in Nederland. In de winter is de grote 
mantelmeeuw daarentegen wel goed te zien. Je 
kunt ze langs de kust zien, of bij grote meren en 
langs rivieren en kanalen. De grote mantelmeeuw 
is een flink stuk groter dan de kleine 
mantelmeeuw, die ook al geen kleine vogel is. Als 
je ze niet met elkaar kunt vergelijken, let dan op 
de poten: die van de grote mantelmeeuw zijn 
roze, die van de kleine mantelmeeuw geel. 

https://www.vogelbescherming.nl/grutto
https://www.vogelbescherming.nl/veldleeuwerik
https://www.vogelbescherming.nl/spreeuw
https://naturetoday.nl/#/soort/21684
https://naturetoday.nl/#/soort/21684
https://naturetoday.nl/#/soort/22368
https://naturetoday.nl/#/soort/22368
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Natuurjournaal 24 maart 2021 

De fazant heeft een lang broedseizoen, dat loopt van maart tot en met juni. Dat betekent dat 

de eerste fazanten nu al aan het broeden zijn. Fazanten leven in een harem, waarbij één 

mannetje meerdere vrouwtjes bevrucht. Een vrouwtje kan tien tot wel veertien eieren leggen. 

Alleen vrouwtjes broeden op de eieren. Dat is wel zo handig, want ze zijn een stuk beter 

gecamoufleerd dan de opvallend gekleurde mannetjes. 

Adders hebben warmte van de zon nodig, want ze kunnen hun eigen lichaamstemperatuur 

niet reguleren. Daarom gaan ze in de winter in winterrust. Als het buiten warm wordt, 

ontwaken ze en warmen ze op 

in de zon. Wanneer het de 

komende tijd warmer wordt, kun 

je dus adders zien zonnen. Ze 

zijn met name ’s ochtends en ’s 

avonds actief. Als het overdag 

nog niet erg warm is, zijn de 

adders ook overdag te zien. Ze 

willen graag zoveel mogelijk van 

de zon genieten! Adders kunnen 

zelfs hun lichaam extra plat 

maken, om zoveel mogelijk 

zonnewarmte op te vangen. 

 

https://naturetoday.nl/#/soort/21653
https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/adder
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Vogelbestand 
Eur cultuur Groenling Dex Geerlings 0252-372609 

Eur cultuur Groenling C.A.J.Turenhout 0252-374849 
Eur cultuur Groenling C.A.van Winsen 06-51886696 

Eur cultuur Kleine Goudvink M.J.Geerlings 0252-372609 

Eur cultuur Kneu Dex Geerlings 0252-372609 
Eur cultuur Mussen M.van Duin 06-12678579 

Eur cultuur Noorse Grote Goudvink Dex Geerlings 0252-372609 
Eur cultuur Noorse Grote Goudvink M.J.Geerlings 0252-372609 

Eur cultuur Noorse Grote Goudvink P.Hogewoning 0252-419074 

Eur cultuur Noorse Grote Goudvink R.J.J.van der Poll 06-25438233 
Eur cultuur Noorse Grote Goudvink C.A.J.Turenhout 0252-374849 

Eur cultuur Putter W.P.Anthonissen 0252-375668 
Eur cultuur Putter S.v.Duijn 0228-541542 

Eur cultuur Putter Dex Geerlings 0252-372609 
Eur cultuur Putter J.v.d.Luijt 0252-215633 

Eur cultuur Putter C.de Mooij 0252-216823 

Eur cultuur Putter R.J.J.van der Poll 06-25438233 
Eur cultuur Putter J.Pols 071-3646947 

Eur cultuur Putter (Grote) E.M.Pronk 06-28167792 
Eur cultuur Putter C.A.van Winsen 06-51886696 

Eur cultuur Putter C.J. Wittekoek 023-7501630 

Eur cultuur Rietzanger M.J.Geerlings 0252-372609 
Eur cultuur Staartmees R.Tjoelker 06-26931710 

Eur cultuur Sijs elzen M.van Duin 06-12678579 
Eur cultuur Sijs elzen R.R.Houtman 0252-215737 

Eur cultuur Sijs elzen C.de Mooij 0252-216823 
Eur cultuur Sijs elzen R.J.J.van der Poll 06-25438233 

Eur cultuur Sijs elzen J.Pols 071-3646947 

Eur cultuur Sijs elzen E.M.Pronk 06-28167792 
Eur cultuur Sijs elzen A.C.J.M. Sprokkelenburg 06-22169778 

Eur cultuur Sijs elzen C.J. Wittekoek 023-7501630 
 

 

 

 

Geef uw vogels op bij coördinator Vogelbestand  
John Hoogervorst 

Kijk ook eens of uw bestand is veranderd  
en geef ook de wijzigingen door. 
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In de wolken met spreeuwen 
Een van de meest spectaculaire natuurverschijnselen in het najaar zijn spreeuwenwolken. De 
vogels overnachten in grote groepen en voordat ze hun slaapplaatsen bezetten, dansen ze in 
steeds grotere groepen door de lucht. Ga ook eens kijken naar zo’n indrukwekkende 
vliegshow. 

 
Spreeuwenvolksverhuizing 
In deze tijd van het jaar kent ons land een recordaantal spreeuwen. Onze ‘eigen vogels’ die bij 
ons hebben gebroed én hun jongen. Over enkele weken trekt een gedeelte weg om elders de 
winter door te brengen, zoals bijvoorbeeld in Engeland. ‘Onze spreeuwen’ krijgen op dit 
moment gezelschap van spreeuwen uit Scandinavië en Oost-Europa, die juist naar Nederland 
komen om de strenge winter in hun geboorteland te ontvluchten. Het is niet voor niets dat de 
spreeuw tijdens de zogenaamde Euro Birdwatch (een jaarlijkse, landelijke vogeltrektelling 
begin oktober) meestal de meest getelde soort is, met soms wel bijna 500.000 exemplaren! 
Al die spreeuwen zwerven de komende maanden in kleinere groepjes door steden en over het 
platteland. ’s Avonds zoeken ze elkaars gezelschap op om in soms hele grote groepen te 
overnachten. Samen slapen is wel zo veilig. 
 
Vliegshows 
Aan het eind van de dag zoeken al die kleine clubjes spreeuwen elkaar op. Uit alle windstreken 
komen ze aanvliegen en vormen steeds grotere groepen. Wat er dan gebeurt is fenomenaal. 
Zo’n spreeuwengroep van honderden tot duizenden spreeuwen danst als een geheel door de 

https://youtu.be/nGq2y5iL7_M
https://youtu.be/nGq2y5iL7_M
https://www.vogelbescherming.nl/help-mee/kom-zelf-in-actie/tel-mee/euro-birdwatch/?/spreeuw
https://www.vogelbescherming.nl/help-mee/kom-zelf-in-actie/tel-mee/euro-birdwatch
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lucht. In een perfecte choreografie voeren ze een waar spreeuwenballet op. Ze zwieren door 
de lucht en verplaatsen zich steeds meer richting slaapplaats. Dat kan een groep bomen zijn in 
een park, een hoog gebouw of een uitgestrekt rietveld. Is het eenmaal duister dan laten ze 
zich en masse uit de lucht vallen en bezetten de slaapplaats. Tot de volgende ochtend, 
wanneer ze in kleinere groepjes weer door de regio gaan zwerven. 

 
 
Met eigen ogen zien 
Terecht dat zo’n schouwspel vaak veel bekijks trekt, en zeker niet alleen van vogelaars. 
Zoals gezegd: zwermen doen spreeuwen vooral boven hun gezamenlijke slaapplaatsen. Deze 
bevinden zich vaak in rietvelden (zowel uitgestrekt als 
smalle rietranden), maar ook in groenblijvende 
heesters en bomen; zowel in dorpen en steden als in 
het buitengebied. In sommige steden worden ook wel 
overkappingen van bijvoorbeeld stations gebruikt. De 
slaapplaatsen van spreeuwen worden soms jarenlang 
gebruikt. 
 
Door Gert Ottens 
Medewerker Vogelbescherming 
 

https://www.youtube.com/watch?v=p2PGcLd_QfY
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/?auteur=888
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