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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 september 2021 medio  
15 augustus 2021 

 
 

 

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 v Uffordstraat 66

2202 NJ Noordwijk

06-14179280

ringenbestellen.dekolibri@gmail.com

Materiaalcommissaris

B.J. Zwetsloot (Ben)

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@outlook.com

Coördinator Vogelmarkt

W. Anthonissen (Willem)

Andellaan 20

2211 JV Noordwijkerhout

0252-375668

geen E-mail

Coördinator Vogelbestand

F.E.C.W. Hoogervorst (John)

Veenburg 4

2171DW 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

mailto:ledenadministratie@dekolibri.com
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Alweer!! 
Ook deze maand kregen wij een overlijdens bericht. Willem Bornheim is 
op 82 jarige leeftijd plotseling overleden, De man van de mooie mozaïek 
kanaries. Op de tentoonstelling en vergadering was hij geregeld te 
vinden. Wij wensen zijn vrouw en kinderen alle sterkte met het grote 
verlies. 
Ook nu wilde de gemeente Noordwijk niet overstag gaan om onze 
vogelmarkt door te laten gaan. Zij blijven volhouden dat het een 

evenement is en wij een maandelijkse gebeuren. Zoals ook de verschillende markten in de 
kernen. Maar verschil van inzicht blijft, organiseren met boete of nee verkopen aan de leden. 
En dat laatste doen we, dus helaas konden we afgelopen zaterdag 26 juni geen vogelmarkt 
organiseren, jammer.  
 
Wat te doen met de barbecue, dit wilde we voorleggen op de ledenavond van 10 juni 
jongstleden. Dat ging niet door. We schuiven het door naar de vergadering van 2 september 
om daar een beslissing in te nemen. We kunnen het dan eventueel nog in september 
organiseren. Laten we hopen dat het lukt.    
 
Duinwandeling 5 juni was weer als vanouds. 12 mensen hadden zich opgeven, 
2 zonder afmelding niet gekomen en 2 zonder aanmelding wel gekomen. Dus bleef het getal 
van 12 overeind. Willem Anthonissen wilde graag een verslag schrijven over de wandeling, dus 
dat vindt u verder in dit maandblad. 
Er zijn meer mensen die het leuk vinden om een verslag te schrijven. Vorige maand was Oege 
al flink bezig geweest. Ben benieuwd wie er de volgende maand in staat. U wellicht !  
 
Hoe het broedseizoen bij iedereen is verlopen, blijf een verrassing. We kunnen het van elkaar 
horen op de vogelmarkt van augustus of ledenavond van 2 september. Ik ben benieuwd, want 
de verhalen die ik hoor zijn zeer wisselend. Waarom ben ik benieuwd, de tentoonstelling staat 
na september ook alweer voor de deur en de verwachtingen zijn hoog gespannen. 
 
Hebt u het formulier steunbetuiging burgerinitiatief al ondertekend en opgestuurd?. Het is in 
belang van onze hobby dat er minimaal 40 duizend handtekeningen geplaatst worden anders, 
kan het niet naar de 2e kamer. Als alle leden van de N.B.v.V het onder tekenen hebben we nog 
niet genoeg +/- 22000  
Dus we hebben iedereen nodig, gelukkig zijn er ook andere bonden die hieraan meewerken. 
Maar wij ook, doet U best.  
Download hier K.N.V. Ornithophilia Burgerinitiatief 
 

https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/knv-ornithophilia-burgerinitiatief.pdf


V.V. De Kolibri 2021                             4                                    Noordwijkerhout 

 

Voor de mensen die al vroeg op vakantie gaan, veel plezier en een gezonde en behouden 
thuiskomst.  Zorg voor uw dieren thuis, zodat zij ook vakantie hebben 
Thuisblijvers veel mooi weer toegewenst, geniet van de rust en van elkaar. 
We zijn er bijna zei premier Rutte, dus pas op je gezondheid. 
Graag tot later, 

B. Zwetsloot vrz.  

 
 
 
 
 
 

Agenda 

2021  V.V. De Kolibri          

28 augustus  Vogelmarkt 
02 september  Jaarvergadering 2020  
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 

 
 
 
 
 

Spreuk van de maand: 
Soms zingt een vogel en soms schijt hij op je kop 

Uw pen via de mail? 
 

Natuurlijk kan dat !! 
Mail naar secretaris@dekolibri.com 
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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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Anthonissen W.P. Noordwijkerhout 3-7 

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

Wesseling G.C. Noordwijkerhout 14-7 

Duin M. van Noordwijkerhout 15-7 
Plug B. Noordwijk 23-7 

Opdam J.A. De Zilk 26-7 
Hulst A. vd Noordwijkerhout 28-7 

Zundert H.  Warmond 5-8 
Schoonderwoerd R.H. Hillegom 5-8 

Witteman J. De Zilk 6-8 

Wittekoek C.J. Haarlem 6-8 
Becking C. Noordwijkerhout 11-8 

Hage N.P.C.M van Noordwijkerhout 14-8 
Berg C.H.H. vd Noordwijkerhout 24-8 
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 Ik ben wel een parkieten man maar ook hier geniet ik van. 
 Groet, 
 Ben Zwetsloot 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Uw pen via de mail? 
 

Natuurlijk kan dat !! 
Mail naar secretaris@dekolibri.com 
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Wandeling door de Waterleidingduinen 
Zaterdag 5 juni, het mocht weer.  
Even geen corona, maar een 
wandeling door het duin onder 
leiding van Siem Vos. 
Bij het wakker worden regende het. 
Het verzamelpunt was bij het 
Panneland. Daar aangekomen was 
het een weerzien van de 
vogelliefhebbers. 
We vertrokken om 8 uur, en 
inmiddels was het met regenen 
gestopt. 
De voorzitter heette iedereen 
welkom. We waren met 4 dames en 9 heren, plus onze gids, en vertrokken de duinen in. 
Na 500 m stonden we even stil, en nam Siem het woord. We gaan een wandeling maken in 
een rustig tempo en luisteren naar het fluiten en zingen van de vogels. Al gauw hoorden we 
bekende geluiden, oa de vink, leeuwerik en de koekkoek. En Siem weet daar wel een verhaal 
bij te vertellen. Ook zagen we nog een boom met een uilennest. Maar we hadden geen ladder 
bij ons, om in het nest te kijken hoeveel jongen erin lagen. 
In een rustig tempo gingen we verder naar een open vlakte. Daar waren de damherten 
zichtbaar aanwezig. En de groei van het nieuwe gewei was duidelijk te zien. En de gids vertelde 
ons het verschil tussen een hertendrol van de man en vrouw. Van de man is het een grote 
drol, en van de vrouw zijn het keuteltjes. En dat natuurlijk met commentaar van iedereen. 
Allemaal gekkenpraat, maar wel gieren en lachen, zodat de gids moet ingrijpen. Niet te hard 
praten, want we luisteren naar de vogels als ze willen zingen. 
Wel jammer dat er zo weinig deelnemers waren.  Maar elk nadeel heb zijn voordeel.  
We konden met iedereen praten, en zo hoor je ook weer leuke dingen.  
Tegen het einde van de wandeling, moesten we door een stuk dat afgezet was met draad. 
Toen vertelde de gids zijn verhaal, dat in de jaren 1800 er een boerderij stond. Dus door de 
afzetting kon daar geen wild meer grazen. Vandaar dat het nu vol stond met klaprozen. Een 
apart, maar prachtig gezicht in het duingebied. 
Het einde van de wandeling was na 2.1/2 uur, en iedereen was tevreden met een afstand van 
ongeveer 5 km. Bij aankomst van het pannenland was er voor iedereen koffie met appeltaart 
en slagroom. Om half 12 ging iedereen weer voldaan naar huis. 
De voorzitter bedankte de aanwezigen en de gids voor de mooie wandeling en uitleg. 
Met de hoop om het volgend jaar weer te kunnen doen! 
Vriendelijke groet, 
Willem Anthonissen 
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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 !! 

Reminder ringen bestellen (Bestelronde 2) 
 

U heeft nog tot vrijdag 13 september 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 15-december 2021 
 

mailto:info@4allprints.nl
mailto:ringenbestellen.dekolibri@gmail.com
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De Mozambique sijs 
 
In 2011 kocht ik in het 
voorjaar mijn eerste 
koppel Mozambique 
sijzen op de vogelmarkt 
van mijn vereniging De 
Kolibri uit 
Noordwijkerhout. De 
reden was dat met name 
mijn vrouw het hele 
mooie vogels vond. Zij 
wilde die graag in onze 
volière. Ook ik vond ze mooi en ze zingen ook mooi. 
Maar tot broeden kwamen ze niet. Nog erger, er leek het hele jaar door totaal geen contact 
tussen de twee vogels te zijn. 
In het voorjaar van 2012, stond ik wat vogels te verkopen op de vogelmarkt in Boskoop. Na 
een uurtje verkocht ik iets en toen ik mijn daarna omdraaide was aan de ander kant van het 
wandelpad, tegenover mij, plotseling iemand die een koppel Mozambique sijzen te koop 
aanbood. Hij was er schijnbaar net. Het leek mij een mooi koppel, dus ik besloot het te kopen, 
en kreeg de tentoonstellingskooi er gratis bij. Meer vogels had die man ook niet. Schijnbaar 
waren er meer kopers, want ik hoorde: “o jammer, die had ik wel willen hebben”. Maar ik was 
gelukkig eerder. 
Ik haalde dat andere koppel uit de volière en deed dit koppel erin. Dat andere koppel ging naar 
de zolder, mijn kweekruimte, in een broedkooi. 
Rond november zag ik dat het koppel in de volière toenadering tot elkaar zocht. De man zong 
veel en voerde het popje. En ja hoor ze gingen een nest bouwen in een tralienestkastje. Het 
popje ging broeden en de man kwam regelmatig haar voeren. Ze kregen drie eieren en ook 
drie jongen, 2 mannen en 1 popje. Dit was in januari 2013 gewoon in de volière. 
Ik was trots dat ik dus jonge Mozambique sijsjes op stok kreeg. Maar in de loop van 2013 ging 
het iets minder want in september lag het vrouwtje dood. Omdat het andere koppel boven 
ook niets deed, ik hoorde de man ook weinig zingen, besloot ik dat andere popje bij de man in 
de volière te doen. Het was nog prachtig weer, dus het kon nog.  
Dit bleek een goede beslissing, want in december bleken ze toenadering tot elkaar te zoeken. 
Omdat ik achteraf de broed in de volière vanwege de kou toch eng vond, zat het koppel nu in 
het binnenhok. Ze kunnen niet naar buiten. En eind februari 2014 was er een nest klaar en 
lagen er drie eitjes in het nest. En kwamen 2 jongen, die allebei mannen bleken te zijn. 
Ook in 2015 en 2016 herhaalde dit zich in de volière bij hetzelfde koppel. Elk jaar 1 of 2 jongen. 
En in 2016 werd er zelf 2 keer gebroed, de laatste keer in mei, met 1 jong. En alle jongen 
bleken mannen te zijn in deze jaren. In 2017 had ik wel een popje, naast een mannetje. 
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Intussen had ik het popje die in 2013 was geboren (zie boven) in 2014 in een broedkooi 
gedaan, met die man die ik nog over had van 2011. En dit resulteerde ook in een broed. De 
man zong nu wel veel meer. Dus 2 jongen in een broedkooi, helaas weer 2 mannen.  
Echter in de zomer van 2015 ging deze man dood. Een andere man erbij, van mijn eigen 
kweek. Dus ze hadden dezelfde vader, maar een andere moeder. Maar dit heeft niet tot 
succes geleid. 
Terug naar de volières. In eind 2017 ging het popje dood. Dus helaas geen jongen in 2018. En 
ik moest op zoek naar een popje. Deze kocht ik op de markt in Noordwijkerhout. Ook dit popje 
kwam gewoon uit een buiten volière, dus kon er meteen bij. Maar er was nog geen klik. Dus 
een jaartje ook geen jongen. 
Maar in het najaar van 2018 was er dan toch een klik. De man zong weer veel en voerde het 
popje. Dit resulteerde in een nestje met drie eieren. En drie jongen. Helaas werden ze niet 
goed gevoerd. Dus ze gingen alle drie dood. Volgens mij omdat het popje teveel op het nest 
bleef en de man er niet bij kon. Maar goed een weekje later gingen ze weer een nest bouwen 
en kwamen er wederom drie eieren, waar 2 jongen uit voortkwamen. Een jong viel uit het nest 
en ging daardoor door de kou dood. Het andere jong groeide wel goed. Maar op de zondag 
erop zag ik dat de man wel erg stil en dik op het voerbakje zat. Ik heb hem in huis gehaald en 
een poosje later ging het beter en zat hij te eten. Echter de volgende dag lag hij toch in de TT 
kooi, welke nog steeds in de kamer stond, dood. Ik denk ouderdom. Het popje bracht echter 
het jong alleen verder groot. Dus toch nog 1 jong.  
Het was dus een fantastische man, die leuk zong, goed voerde en vele nakomelingen had. Ik 
mis hem nu al. 

Ik weet niet of Theo dit 
geroken had, maar de week 
erop vroeg Theo mij een 
stukje over Mozambique 
sijzen te schrijven. 
Op zolder had ik intussen bij 
het popje van 2013 een 
andere man gekocht, dat was 
al in 2017. Echter totaal geen 
klik. Eind december 2018 
hoorde ik de man zingen en 
het jonge popje van 2017 
daarop reageren, waarop de 
man dan weer reageerde. Ik 
besloot het jonge popje van 

2017 bij deze man te zetten en het popje van 2013 eruit te halen. Het bleek een goede zet. Al 
vrij snel erna werd er een nest gebouwd en kwamen er 2 eieren, wat resulteerde in 2 jongen. 
Intussen zijn deze jongen al zo groot dat ze zelfstandig zijn. 
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Ik voer Mozambique sijzen met gewoon tropenzaad. Ik gebruik het merk Van Himbergen nr.7, 
waar ik regelmatig een baal van koop op de markt in Noordwijkerhout. Daarnaast hebben ze 
altijd onkruidzaad tot hun beschikking. En natuurlijk grit en maagkiezel. Ook sepia krijgen ze. 
En regelmatig eierdoppen van de gekookte eieren die wij eten. Verder krijgen ze regelmatig 
trosgierst. En natuurlijk regelmatig vers drinkwater. In de zomer hebben ze altijd badwater tot 
hun beschikking, ’s Winters ben ik daar voorzichtiger mee. Als ze jongen hebben krijgen ze 
altijd CéDé krachtvoer, waarin gedroogde insecten zitten, wat ik rul maak met water. In de 
begin jaren deed ik het nog niet, maar de laatste jaren voeg ik daar nog gedroogde 
muggenlarven, gedroogde maden en gedroogde watervlooien aan toe. 
Mijn ervaring is dat ze altijd in een kanarie tralienestkastje broeden, waarin ik een touwnestje 
heb. En daarin maken ze dan met sisal een nestje. Echter bij het laatste keer bij het koppel in 
de volière niet, toen maakten ze een eigen nest er bovenop. Het nestkastje hangt altijd in het 
groen, dus dat is dan mogelijk. In het nachthok en in de kooien op zolder is dat kunstgroen. En 
in de buitenvolière gewoon in een klimplant. Ik heb nooit gezien dat ze ander nestmateriaal 
gebruikten, als ik het gaf. 

Tenslotte nog even iets over mijn 
buitenvolière. Ik had een volière van 
3 meter lang en 1,50 meter breed, 
met een nachthok eraan vast van 
ongeveer 1,50 bij 1,50 m. Echter 
met name het nachthok rotte erg. 
En voordat er echt de gaten in 
kwamen, heb ik in de meivakantie 
van 2013 alles vervangen door een 
aluminium kooi en een nachthok 
van trespa, welke geïsoleerd is. En 
meteen van de gelegenheid gebruik 
gemaakt de volière 4 m lang te 
maken. Echter omdat mijn tuin op 
het noordoosten ligt, komt er in de 

winter te weinig zon. Gevolg is dat het er erg vochtig is in de wintermaanden. Daarom breng ik 
mijn vogeltjes in oktober altijd naar mijn kweekruimte op zolder en breng ze zo eind april of 
begin mei weer naar buiten. Echter het koppel Mozambique sijzen laat ik in de volière. In het 
begin hadden ze de hele ruimte, maar omdat ze in die tijd gaan broeden, sluit ik hen, zodra ik 
zie dat ze willen gaan broeden, op in het nachthok. Er is daar extra verlichting van een led tl-
buis. Geen verwarming. En mijn ervaring tot nu toe is, dat ze er best tegen kunnen, iets wat 
niet geld voor de andere Afrikaantjes. 
 
Oege Rinzema. 
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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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K.N. V.  Orn i thophi l ia  Burger in i t iat ie f     7 juni 2021 NBvV 

Vogelvrienden 
Jullie hebben ongetwijfeld afgelopen week de commotie over de aanname van een nieuwe 
Dierenwet meegekregen. Afgelopen week was een gekkenhuis met interviews van TV, radio en 
kranten. Inmiddels is bij een flink aantal politieke partijen duidelijk dat er niet goed nagedacht 
is over de gevolgen voor hobbydierhouders en huisdierbezitters. 
Dieren worden al jaren op allerlei wijze gehouden niet alleen uit hobby overwegingen of 
vanwege het in standhouden van een specifiek ras, maar ook als sociaal vangnet, als medische 
ondersteuning (denk aan blindengeleide of hulphonden) of bij allerlei therapieën zoals 
bijvoorbeeld PTSS. 
De gevolgen van deze wet kunnen enorm zijn als deze niet beter omschreven gaat worden. 
Denk daarbij aan een hond of kat thuis. De zingende vogel bij oudere mensen in de kamer als 
gezelschapsdier of het konijn van de kinderen of kleinkinderen. Het is een wet die heel breed 
het houden van dieren raakt, terwijl deze bedoeld was voor de intensieve veehouderij. Enkele 
politieke partijen hebben hier liggen te slapen. 
De wet is echter aangenomen en kan dus alleen nog aangevuld c.q. gespecificeerd worden. Dit 
kan met een burgerinitiatief, maar daarvoor hebben wij 40.000 handtekeningen nodig. Samen 
met vele organisaties, niet alleen hobbydier- , maar ook sociale organisaties zijn wij dus een 
burgerinitiatief (hiertoe heeft een zusterorganisatie de bijbehorende brief opgesteld) gestart. 
Het houden van dieren doet 98 % verantwoord en zonder enige commerciële motivatie, uit 
pure liefhebberij en vanwege de instandhouding van soorten. Niet ontkent kan worden dat er 
soms misstanden zijn, echter die misstanden moeten individueel aangepakt te worden (dit 
doen we al jaren binnen onze eigen organisatie met de maatregelen die ons ter beschikking 
staan). 
De NBvV heeft Dierwelzijn, -ethiek en het verantwoord houden van haar vogels hoog in het 
vaandel staan. 
Een wet behoort duidelijk en niet voor verschillende uitleg en interpretatie voor uitvoerende 
ambtenaren vatbaar te zijn. 
Wij moedigen u aan. Nee, ……… wij dringen er zelfs op aan de opgestelde brief lezen en ons 
(en vele andere huisdierbezitters) te steunen in onze strijd om een aanvulling op de net 
aangenomen Dierenwet, die op slinkse wijze door de Partij van de Dieren tot stand gekomen 
is, te krijgen. 
Duidelijk moet zijn dat de brief (bladzijde 2) ingevuld, gedagtekend en van een 
HANDTEKENING voorzien moet worden. Vervolgens kan dit getekende gedeelte per post naar 
het vermelde adres t.n.v. Secretaris K.N.V. Ornithophilia, Claudiuslaan 25, 6642 AE Beuningen 
gezonden worden of (na in kleur gescand te zijn) digitaal verzonden worden naar 
bart.vrolijks@kpnmail.nl   Elke hulp tot verspreiding is welkom. 
De brief is te downloaden via de link: K.N.V. Ornithophilia Burgerinitiatief 
Ook via de pagina van de NBvV 

https://www.nbvv.nl/category/nbvv/
mailto:bart.vrolijks@kpnmail.nl
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/knv-ornithophilia-burgerinitiatief.pdf
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Vogelbestand 

Papegaaien 
Blauwvoorhoofd 
geelschouder Amazone Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien Geelwang Amazone Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien Grijze roodstaart papegaai Th.Hogervorst 0252-374472 
Papegaaien Groenvleugel Ara Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien Bonte boer papegaai Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien Jardine papegaai A.A.Ooms 06-44048090 
Papegaaien Meijer papegaai P.N.M.v.Hage 0252-375118 

Papegaaien Meijer papegaai Th.Hogervorst 0252-374472 
Papegaaien Meijer papegaai A.A.Ooms 06-44048090 

Papegaaien Nieuw Guinea Edel papegaai P.N.M.v.Hage 0252-375118 

Papegaaien Nieuw Guinea Edel papegaai Th.Hogervorst 0252-374472 
Papegaaien Nieuw Guinea Edel papegaai P.H.Honsbeek 06-53410173 

Papegaaien Rosé kakatoe P.N.M.v.Hage 0252-375118 
Papegaaien Rosé kakatoe Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien Triton kaketoe P.N.M.v.Hage 0252-375118 
Papegaaien Venuzuela Amazone Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien Roestkop Caique geeldij Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien Zwartkop Caique Th.Hogervorst 0252-374472 
Parkieten Australische Konings  J.G.M.v.d.Veek 06-12777197 

Parkieten Aymara's P.Barnhoorn 06-42647884 
Parkieten Aymara's C.v.d.Valk 0252-372545 

Parkieten Bluebonnet  Red vented J.G.M.v.d.Veek 06-12777197 

Parkieten Bourke's   S.Alsemgeest 071-3619025 
Parkieten Bourke's   M.van Duin 06-12678579 

Parkieten Bourke's   E.C.Hulsebosch 0252-523565 
Parkieten Bourke's   P.R.J.Lommerse 06-51559358 

Parkieten Bourke's   R.Rotteveel 06-14965884 
Parkieten Catharina W.P.Anthonissen 0252-375668 

    

 

 

 

 

 

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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Natuurrijke woonbuurten: Een nieuwe manier van denken en werken 

De gedachte dat natuur óók thuis hoort in de stad wordt steeds meer gemeengoed. 
Vogelbescherming deed mee aan een onderzoek naar bestaande natuurrijke 
woningbouwprojecten. En wat blijkt: woningbouw en natuur hoeven geen concurrenten te 
zijn; ze kunnen elkaar juist versterken. 
Een groene leefomgeving is goed voor mens en dier, geeft verkoeling in de zomer, zuivert de 
lucht, vermindert stress en buffert regenwater. De rij met voordelen van groene steden en 
dorpen is bijkans eindeloos. Het vorig jaar opgerichte platform KAN, dat staat voor 
klimaatadaptief bouwen mét de natuur, gaf opdracht om twaalf woonwijken te onderzoeken 
die zijn gebouwd tussen 2000 en 2010. De vraag was: ‘Wat kunnen we leren van natuurrijke 
woonbuurten?’ 

Twaalf verschillende buurten bezocht 

In de zomer van 2020 gingen Jip Louwe Kooijmans van Vogelbescherming, Maike van Stiphout 
van DS Landschapsarchitecten en Robbert Snep van de WUR coronaproof op pad. Samen 
bezochten ze twaalf nieuwbouw woonwijken die qua stedenbouwkundige opzet, geografische 
spreiding en landschap van elkaar verschillen. Het idee was om voor alle situaties relevante 
lessen te leren. Jip: “De twaalf bezochte buurten hadden vanaf het begin een natuurinclusief 
ontwerp. En ook al hebben we niet de allergroenste buurten van Nederland bezocht, de 
natuurwaarde ligt in alle twaalf wijken ver boven het landelijk gemiddelde. Eerste conclusie is 
dus dat een natuurinclusief ontwerp inderdaad bijdraagt aan meer biodiversiteit binnen de 
bebouwde kom.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kanbouwen.nl/
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Niet duurder 

“De werktitel voor ons onderzoeksrapport was ‘Voor hetzelfde geld doe je het goed’” vertelt 
Jip grinnikend. “Had best gekund, want natuurinclusief bouwen hoeft dus echt niet duurder te 
zijn, evenmin als het beheer. Als het ontwerp goed is, blijken de kosten nagenoeg gelijk te zijn. 
En wat ook mooi is: de sociale cohesie in groene buurten is groter, zeker als de bewoners 
bijdragen aan het beheer.” In de twaalf buurten is niet alleen meer natuur aanwezig; de 
buurten bleken ook klimaatbestendiger, met minder kans op wateroverlast of droogte. 

Meer MUS 

Ook voor vogels blijken groene wijken te werken, zo blijkt uit de tellingen van MUS, het 
Meetnet Urbane Soorten van Sovon, dat broedvogels volgt in de urbane omgeving. Het blijkt 
dat er in de twaalf onderzochte woonbuurten in gemiddeld meer stadse broedvogels worden 
geteld dan in andere woonbuurten. Jip: “Zelfs in een heel compacte woonwijk in Den Bosch, 
waarvan ik op papier dacht ‘dit wordt niks’, miegelde het van de huismussen en 
huiszwaluwen! Als er maar voldoende groene buitenruimte is vinden vogels het een prima 
leefomgeving.” 

 

Niet alle groen is groen 

“Van Maike van Stiphout heb ik geleerd dat we eigenlijk van het woord ‘groen’ af moeten”, 
aldus Jip, “want dan gooi je al het leven op één hoop. Engels raaigras is groen, een buxushaag 
is groen, een eik en linde zijn groen en acacia’s zijn ook groen, maar de natuurwaarde van deze 
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planten en bomen verschilt enorm. Het woord ‘groen’ is dus geen indicatie van de kwaliteit.” 
Uit het onderzoek is gebleken dat vier dingen zorgen voor een robuuste basis: Er is een 
verbinding met de natuur in de omgeving, de beplanting die er was is behouden, er is vooral 
inheemse vegetatie aangeplant en water wordt in de buurt vastgehouden. “Hieruit blijkt 
duidelijk het belang van bestaande beplanting en inheemse vegetatie, dus groen is niet 
zomaar groen.” 

Nieuwe klantfocus 

Hoe nu verder? Er is een eindrapport verschenen en een brochure, ‘Natuurrijke woonbuurten. 
Leren van ervaringen’. De brochure gaat naar alle deelnemers van het platform KAN, 
waaronder de 69 leden van de NEPROM (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling 
Maatschappijen). Die projectontwikkelaars en woningcorporaties lezen dan onder andere één 
van deze geweldige aanbevelingen in de brochure: Nieuwe klantfocus. In een natuurrijke buurt 
wonen niet alleen mensen, maar ook dieren. Dieren zijn ook bewoners. Zij vragen net als 
mensen om veiligheid, voedsel en schuilplekken. Ook komen er sessies in het veld, of liever 
gezegd op de straat, om een aantal wijken te bezoeken en er komt een aantal showcases. 

Jip noemt de samenwerking met bouwend Nederland heel bijzonder: “In het begin stonden de 
partijen wat argwanend tegenover elkaar, maar geleidelijk aan zijn we over muren en 
vooroordelen heen gestapt. Ik ben er echt trots op dat we dit samen doen, zeker als je je 
realiseert dat we samen het verschil kunnen maken in de toekomstige woningbouw!” 

 

Op zoek naar het mysterieuze 'crex-crex' 

Ieder jaar wordt de schaarse en mysterieuze kwartelkoning twee weekenden lang geteld. Ook 
meldingen tussen deze twee weekenden in worden meegenomen in een jaarlijks overzicht. De 
voorlopige tussenstand tekent zich af: er zijn ietsje meer kwartelkoningen dan in 2020, maar 
de aantallen houden niet over. 

Kwartelkoningen zijn verborgen levende vogels, die vooral 's nachts actief zijn. Met hun 

raspende roep, een karakteristiek 'crex-crex', proberen mannetjes een partner te lokken. Ze 

zoeken ruige vegetaties op. Ze duiken op in hooilanden in uiterwaarden, op braakliggende 

terreinen en akkers, bijvoorbeeld in luzerne en graan. 

Met jaarlijkse tellingen volgt Sovon de populatieontwikkeling van de soort. De belangrijkste 

leefgebieden van de kwartelkoning worden dan 's avonds laat en 's nachts door vrijwilligers 

bezocht. Ze luisteren of ze ergens een roepend mannetje horen. Als ze niets horen, geven ze 

dat ook door. Samen met losse meldingen via Waarneming.nl wordt op deze manier een 

https://www.kanbouwen.nl/2021/02/25/eindrapport-leren-van-natuurrijke-woonbuurten/
https://www.kanbouwen.nl/wp-content/uploads/2021/03/KAN-Natuurrijke-woonbuurten-Leren-van-ervaringen.pdf
https://www.kanbouwen.nl/wp-content/uploads/2021/03/KAN-Natuurrijke-woonbuurten-Leren-van-ervaringen.pdf
http://www.waarneming.nl/
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aardig beeld van het seizoen verkregen. Als kwartelkoningen op een plek zitten waar ze het 

risico lopen om uitgemaaid te worden, dan wordt contact gezocht met de terreineigenaar om 

dit te voorkomen. Zo worden tellingen en actieve bescherming gecombineerd. 

Tussenstand 

Tot nu toe zijn er minimaal 45 roepplekken doorgegeven. Het aantal territoria op basis van de 

telrichtlijnen is voorlopig 43. Dat is al iets meer dan vorig jaar. Op de website van Sovon krijg je 

een beeld van zowel de aankomst als de verspreiding in 2020 en 2021.  

Ruim de helft van de territoria is vastgesteld in Groningen; op twee na zitten ze daar allemaal 

in het Oldambt. Daar verblijven ze vooral in graan en luzerne. Luzerne wordt (binnenkort) 

geoogst.  

Nieuwe vogels 

Gemelde kwartelkoningen tot en met 16 juni 

via tellingen en losse meldingen op 

Waarneming.nl (Bron: Sovon 2021) 

 

Ondertussen is veel grasland al gemaaid. 

Kruidenrijk hooiland (eventueel met 

plasdras) en ruigtes blijven nu over als 

potentieel vestigingsgebied. Voorbeelden 

daarvan zien we in de Alblasserwaard, het 

Munnikenland bij Brakel en Rouveen. Bijna 

dagelijks worden er nieuwe vogels ontdekt 

in dergelijke gebieden. Zo’n nieuwe 

roepende vogel kan een vrouwtje lokken, 

maar ook één of meerdere andere 

mannetjes. En een roepende vogel kan zich 

snel verplaatsen. Als je gaat tellen, is het 

oppassen dat je snel verplaatsende mannetjes niet dubbel telt. 

Tweede telweekend 18/19 juni 

Deze dagen - of eigenlijk nachten - is het weer tijd om kwartelkoningen te gaan tellen. De kans 

op neerslag en onweer wordt groter. Alle waarnemingen zijn welkom, zowel in het weekend 

https://stats.sovon.nl/stats/soort/4210
http://s1.sovon.nl/kwartelkoning/waarnemingenkaart.asp
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als ervoor en erna. Graag invoeren op onze website. Beheerders van natuurterreinen en 

Agrarische Natuur Verenigingen kunnen de ingevoerde meldingen bekijken en maatregelen 

nemen als dat nodig is. Aanvullende waarnemingen kunnen ook op Waarneming.nl worden 

ingevoerd. 

Tekst: Jan Schoppers, Sovon Vogelonderzoek Nederland 

Foto: Sergey Yeliseev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurjournaal 22 juni 2021 

Steenuilen worden geringd,  

De steenuil is onze kleinste uil. Niet veel groter dan een flinke spreeuw, hoewel je dat niet 

altijd zou zeggen als je zo’n bolletje in een boom ziet zitten. Dan lijkt hij wat groter. Oude 

knotwilgen en oude hoogstamfruitbomen met gaten zijn een geliefde nestplek, maar 

steenuilen worden ook veel geholpen met speciale nestkasten. Ze moeten het van rommel op 

erven hebben, waar ze kunnen jagen op insecten, wormen en muizen. Vanwege onze 

opruimzucht van de laatste decennia gaat het niet goed met de steenuil, maar er zijn in de 

kleinschalige, meest agrarische, cultuurlandschappen nog wel een aantal goede plekken voor 

deze dieren. Als je in het bezit bent van een uilenkast is het leuk om te kijken bij het ringen. 

Op beleefdelente.nl kan je een steenuilenpaartje volgen. 

http://s1.sovon.nl/kwartelkoning/kwartelkoning.asp
http://www.waarneming.nl/
http://www.sovon.nl/
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/steenuil
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente
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