
V.V. De Kolibri 2021                             1                                    Noordwijkerhout 

 

Vogelvereniging 
Noordwijkerhout en Omstreken. 
Opgericht 8 mei 1957 
 
27e JAARGANG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

September 2021 



V.V. De Kolibri 2021                             2                                    Noordwijkerhout 

 

 
 
 
 
 
 

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 oktober 2021 medio  
25 september 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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Op naar het Normaal !!!  

Laten wij daar alvast maar mee beginnen, en wel met de vogelmarkt. 
Deze gaat weer van start op 28 augustus aanstaande. De groep 
vrijwilligers van de vogelmarkt staan al maanden te trappelen om weer te 
starten. Ook de handelaren zijn ingelicht en kunnen hun waar weer aan 
de man brengen. Ook wij liefhebbers willen misschien nog een vogel 
aankopen of verkopen. Als het maar niet de vogels zijn voor de 
tentoonstelling. Ook daar hebben we weer vogels nodig om een prachtige 

show neer te kunnen zetten. Vorig jaar mocht het niet, nu kunnen we weer groots uitpakken. 

Donderdag 2 september aanstaande beginnen wij weer met de ledenavonden. De eerste behelst 
de algemene jaarvergadering. Wij als bestuur willen graag het jaar 2020 afsluiten en daar 
hebben wij de goedkeuring van de leden voor nodig. Heel belangrijk is de financiële kant van de 
zaak. Hoe zijn wij het corona jaar door gekomen. Hebben we nog wat op de botten, we horen 
het allemaal. Ook willen wij de 5 jubilarissen huldigen, van 50, 40 en 25 jaar. Districtsvoorzitter 
Lex Kaptein heeft zijn vakantie aangepast. Hij wil de jubilarissen graag in het zonnetje zetten en 
de bekende speld overhandigen.  U leest het, een grote opkomst is dus erg belangrijk. Het 
bestuur en de jubilerende leden laat je niet in de kou staan. Wij rekenen op jullie. 

Met de tentoonstelling willen we proberen om een paar show kooien neer te zetten. Ik heb 
gevraagd aan P. Hagenaars of wij 2 kooien mogen lenen. Dat is oké. Mijn vraag aan jullie is, wie 
wil deze kooien vullen. Daar onder versta ik: de kooien voorzien van inrichting, takken, 
bodembedekking en vogels e.d. Woensdag zijn de kooien in de TT-zaal, en kan je beginnen, 
eventueel vrijdagochtend. De kooien dienen weer opgeleverd te worden zoals je ze ontvangen 
hebt. Wie wil deze uitdaging aan, het is helemaal zelf supporting. Ik hoor graag van jou/jullie. 

Wat te doen met de barbecue, dit gaan we deze avond ook voorleggen. Komt er nog een 
barbecue of schuiven we hem door naar volgend jaar. Laten we hopen dat het nog lukt.    

 

Hebt u het formulier steunbetuiging burgerinitiatief al ondertekend en opgestuurd? Het is in het 

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 
Laten we ook op markt en de ledenavonden goed op elkaar passen, wij blijven de RIVM regels 

volgen. Houd elkaar in de gaten desnoods met wat afstand. We zijn er bijna zei premier Rutte, 

dus daar houden wij ons aan. 

Graag tot later, B. Zwetsloot vrz.  

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

2021  V.V. De Kolibri          

28 augustus  Vogelmarkt 
02 september  Jaarvergadering 2021  
25 september  Vogelmarkt 
14 oktober  Open Podium, o.a. Oege Rinzema 
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  Simon vd Luyt, Avifauna 
27 november  Vogelmarkt 
09 december   Uitreiking prijzen TT 
18 december  Vogelmarkt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spreuk van de maand: 
Intelligentie zonder ambitie is een vogel zonder vleugels 

Uw pen via de mail? 
 

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

Algemene Jaarvergadering van De Kolibri  (voor leden) 
 

2 september 2021,  20.00 uur 
 

’t Victorhuis te Noordwijkerhout 
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Agenda Jaarvergadering 2021  V.V. De Kolibri          

2 september      

• Opening 

• Mededelingen 

• Vorig verslag (zie maandblad juni 2020. Ook via website) 

• Ingekomen stukken 

• Verslag Secretaris 

• Verslag Ringencommissaris 

• Verslag Materiaalcommissaris 

• Verslag Vogelmarkt 

• Verslag Vogelbestand 

• Huldiging jubilarissen  

• Pauze 

• Verslag Penningmeester 

• Kascontrole over 2020:   
 Kees vd Valk, Ed Pronk (reserve John Hoogervorst) 

• Verkiezing kascontrole; Graag willen wij nieuwe reserve. 

• Vaststellen contributie voor 2022 

• Bestuursverkiezing  
o 2021 Arno Ooms, Secretaris aftredend/herkiesbaar 
o 2022 Oege Rinzema, Penningmeester 
o 2023 Ben Zwetsloot, Voorzitter 
o Kandidaten kunnen het formulier downloaden vanaf de 

   website bij HR2013, of dit aanvragen bij de voorzitter. 

• Rondvraag 

• Sluiting 
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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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Molenkamp S. Noordwijkerhout 3-9-1953 

Duijn A. van Voorhout 8-9-1958 
Noort L. Noordwijkerhout 11-9-1952 

Polen H. van Lisse 13-9-1959 

Berkel J.H.M. Noordwijkerhout 20-9-1982 
Houtman R.R. Sassenheim 24-9-1950 

Burg A.P.M. van de De Zilk 25-9-1944 
Honsbeek M. Leiderdorp 25-9-1990 

5         

7  1    5   

    7  3 6 4 

8  3   4  2 7 

  4 9  1 6   

  5 2    8  

   3  6 9  8 

  9       

 2   1    3 

    1 2    

 2 3 8  7 6   

     9 1  7 

 8  3 6     

9  1 2   5 4  

  7   4  6  

    5 6  8 4 

4 3    1   5 

5    2  7   

 

Uw pen via de mail? 
 

Natuurlijk kan dat !! 
Mail naar secretaris@dekolibri.com 
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Perspectief voor natuur door kavelruil Rijnstrangen 

Provincie Gelderland 
Van 2011 tot 2021 vond er in de Rijnstrangen een bijzonder gebiedsproces plaats. Dankzij 
vrijwillige kavelruil realiseerde provincie Gelderland veel doelen, onder meer op het gebied 
van landbouw, natuur, recreatie, cultuurhistorie en water. Via vijf ruilrondes is grond geruild 
voor natuurontwikkeling en landbouwstructuurverbetering, maar ook voor natuur inclusief 
boeren en wandelpaden. 

De Rijnstrangen: oude strangen van de Rijn met zeer bijzondere moerasvogels, waar in de 

jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw het rietmoeras op zijn top was. In 2000 holde de 

kwaliteit sterk achteruit. Rijnstrangen is onderdeel van het Natura 2000-gebied Rijntakken. De 

provincie werkt hier aan het beschermen, herstellen en versterken van de natuur met als 

resultaat dat de moerasvogels weer terug zijn. Een gebiedsproces met kavelruil was 

ondersteunend aan die inzet, waardoor meerdere doelen van de provincie konden worden 

bereikt. 

Ruilresultaten 

Voor kavelruil is ruilgrond nodig. De kavelruilen werden mogelijk door de aankoop van 

percelen grond en drie bedrijven. In totaal ruim 180 hectare. Hierdoor kunnen eigenaren 

percelen met elkaar ruilen, waardoor er ruimte ontstaat. Ruimte voor grotere kavels voor 

agrariërs, dichter bij de boerderij, zodat zij makkelijker kunnen boeren. En ruimte voor 

bijvoorbeeld wandelpaden en natuurinclusief boeren. 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=157
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27434
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27434
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Totaal wisselde meer dan 265 hectare grond van eigenaar voor natuurontwikkeling en 

landbouwstructuurverbetering. Ook kwam er ruimte voor natuurinclusief boeren (42 hectare) 

en wandelpaden. Zo’n 134 hectare kwam beschikbaar voor natuurontwikkeling, waarvan 30 

kilometer aan hagen. Gemeente Zevenaar en anderen realiseerden ruim 12 kilometer 

recreatieve paden; voor tien particulieren verbeterde de vorm van hun kavel en erf. De 

meeste ruilingen vonden plaats in de Rosandse polder bij Oud-Zevenaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vogelvluchttekening Rijnstrangen (Bron: Dirk Oomen) 

Natuurgraslanden 

"Er zijn nu mooie aaneengesloten beheereenheden gecreëerd", vertelt Teun Spek, 

projectleider Water, Natuur en Landschap bij provincie Gelderland. "Voor de natuur is grond 

naast het rietmoeras vrij geruild om natuurgraslanden te laten ontstaan. Hiermee realiseerden 

we over een groot gebied het ensemble open-water-rietmoeras-natuurgrasland. Deze 

resultaten van de kavelruil dragen bij aan extra ruimte voor een duurzaam rietmoeras en de 

daarbij horende moerasvogels. Het gaat om de roerdomp, de grote karekiet en de woudaap 

(een kleine reiger). Na vele jaren natuurontwikkeling komen we hier in de fase van 

eindbeheer. Het grootste deel van de natuurgronden zijn in eigendom gekomen van Stichting 
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Twickel. Het westelijk deel van de Rosandse polder blijft een regulier landbouwgebied en 

houdt een rol als economische drager. In het noorden langs de dijk is Stichting Huis Sevenaer 

beheerder geworden van de natuurgraslanden." 

Natuurinclusieve landbouw 

Voor de provincie Gelderland zijn het vergroten van biodiversiteit en natuurinclusieve 

landbouw belangrijk. Dat is een vorm van duurzame landbouw die gebruikmaakt van de 

natuurlijke omgeving en deze integreert in de bedrijfsvoering. Daarnaast draagt 

natuurinclusieve landbouw actief bij aan de kwaliteit van diezelfde natuurlijke omgeving en 

heeft het een positief effect op de biodiversiteit. Teun Spek: "De stichting Twickel is een grote 

grondeigenaar in dit gebied, die dezelfde doelen voor natuur en natuurinclusieve landbouw 

nastreeft als wij. Deze stichting kwam met een integraal plan voor natuur en natuurinclusieve 

landbouw, waarin onze wensen voor natuurontwikkeling ook hun plek konden krijgen. In het 

plan is ook ruimte gegeven voor landschapsherstel, wandelgelegenheid en cultuurhistorie." 

Twickel sluit met het project aan bij de wens van de provincie Gelderland om meer 

natuurinclusief te boeren. Bij deze vorm van landbouw worden agrarische percelen anders 

ingericht en zijn de agrariërs – met een passend verdienmodel – nauw betrokken bij het 

beheer. Het project dient als voorbeeld voor andere Twickel-gronden. 

Economische dragers 

In de Gelderse Waard was Twickel hier al mee gestart. Hier zijn twee landbouwbedrijven: een 

akkerbouwbedrijf (Bouwplaats) en een melkveehouderij (Waardmansplaats). Tijdens het 

proces kwamen er ook twee nieuwe hoevepachters van Twickel in het gebied. Een biologische 

melkveehouder nam de pacht over van de Waardmansplaats. Het gaf eigenaar Twickel de 

mogelijkheid om zo’n vijftien procent van het areaal van dit bedrijf om te vormen tot natuur. 

Tien procent van het landbouwareaal van de Bouwplaats is benut voor de aanleg van hagen, 

kruidenrijk grasland en natuurstroken. Hier boert een akkerbouwer met vleesvee (Charolais). 

Het bedrijf heeft voor het weiden, maaien en hooien de beschikking over grote delen van de 

zomerkades die rondom de Gelderse Waard liggen. "Samen met de pachters hebben we regels 

opgesteld en afspraken gemaakt over het beheer. Zij gaan ook de natuurgraslanden beheren. 

Dankzij de kavelruil in Rijnstrangen kwamen de percelen nog gunstiger en aaneengesloten te 

liggen. Er wordt gewerkt met ‘natuurpacht’: in ruil voor het beheer wordt nauwelijks pacht 

betaald. Ook komt de pachter een deel van het beheersgeld vanuit het Agrarisch Natuur- en 

Landschapsbeheer (ANLb) toe. Deze twee bedrijven worden twee belangrijke economische 
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dragers van het gebied. Hiermee is dit gebied klaar voor een natuurinclusieve toekomst", zegt 

Wilke Schoemaker, beheerder bij Stichting Twickel. 

 

Oude Rijnstrang 

Gelderse Waard 

(Bron: Provincie 

Gelderland) 

 

 

 

 

 

 

Vergroten biodiversiteit 

De inrichting in de Gelderse Waard en de Rosandse Polder sluit aan bij natuurinclusieve 

landbouw. Om natuur en landbouw weer meer met elkaar te verbinden, plantte Stichting 

Twickel met ondersteuning van de provinciale subsidieregeling Biodiversiteit en Landschap 

langs alle agrarische percelen struweelhagen of knotwilgen. Aan weerszijden liggen bovendien 

botanische graslandstroken of akkerranden. Samen zo’n 17 meter breed. Het moet de 

biodiversiteit in dit gebied verhogen. Op deze stroken mogen geen mest en 

gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden. De akkerranden worden niet geoogst, zodat ze 

in de winter als voedselvoorziening voor dieren en vogels dienen. "Bijna zeven kilometer 

struweelhagen hebben we aangeplant. De hagen bestaan voor tachtig procent uit meidoorn 

en twintig procent uit besdragende inheemse struiksoorten", legt Wilke Schoemaker uit. 

"Naast struweelhagen hebben we ook zevenhonderd meter aan knotbomen aangeplant. Vorig 

jaar hebben we al zes kilometer struweelhagen aangelegd op eigen grond. We verstevigen de 

natuur en leggen ecologische leef- en verbindingsstroken aan langs de agrarische percelen om 

zo de natuurgebieden te verbinden door een groene dooradering." 
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Aanplant heg Rosandse polder (Bron: Stichting Twickel) 

Nooit klaar 

De komende tijd rondt de provincie nog enkele ruilen af. Voor de zomer maakt ze de balans op 

over de resterende dertig hectare. De percelen waar de provincie geen bestemming voor 

heeft, worden verkocht. 

"Het casco staat, maar de stoffering moet nog. Om graslanden, die jarenlang onder 

traditioneel agrarisch beheer zijn geweest, om te zetten naar natuurlijk bloemrijk grasland 

kost tijd. De nieuwe ingeplante heggen moeten nog uitgroeien. Het rietmoeras vergt ook nog 

onderhoud en herstel. Met het herschikken van kavels zijn we wel klaar, maar met het beheer 

van het prachtige gebied eigenlijk nooit", zegt Teun Spek. 
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Uitzending Kavelruil Rijnstrangen 

Verschillende betrokkenen doen tijdens een livestream uit de doeken waarom de kavelruil 

voor hen van belang is. Er is grond geruild voor landbouwstructuurverbetering en 

natuurontwikkeling. En er is ruimte gemaakt voor recreatieve paden en natuurinclusief 

boeren. 

Presentator George Meurders ontving de volgende gasten: 

• Harrie Swarte, kavelruilcoördinator 

• Peter Drenth, gedeputeerde voor landbouw, natuur en landschap, en biodiversiteit 

• Belinda Elfrink, wethouder gemeente Zevenaar 

• Anja van Norel, directeur van Landgoed Huis Sevenaer 

• Egbert Jaap Mooiweer, directeur rentmeester bij Stichting Twickel 

Tijdens de uitzending zijn prachtige fragmenten van opnames in het gebied te zien. Het 

programma is terug te zien via Gelderland.nl/Rijnstrangen. 

Tekst: Rina Scharpert 

Foto’s: Provincie Gelderland; Dirk Oomen; Stichting Twickel 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.gelderland.nl/Rijnstrangen
http://www.gelderland.nl/
https://twickel.nl/
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           Vink, AWD 06-2021    Witte kwikstaart AWD 06-2021 
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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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Vogelbescherming: klimaatverandering 

dramatische voor de vogels 
 

De wereldwijde klimaatverandering, waar het klimaatpanel IPCC vorige week een rapport over 
naar buiten bracht, heeft "dramatische" gevolgen voor vogels en hun leefgebieden. Volgens 
Vogelbescherming Nederland zullen door de stijgende temperatuur veel vogelsoorten richting 
het noorden trekken. 
 
"In Nederland betreft dit diverse soorten vogels zoals de matkop, zwarte specht, het nonnetje, 
de kanoet en zelfs een gewone soort als de fitis. Ook weidevogels als grutto, kemphaan en 
watersnip zullen het extra zwaar krijgen", meldt de Vogelbescherming op de natuursite Nature 
Today. 
 
Trek richting het noorden 
Vogelsoorten die door toenemende droogte in het Middellandse Zeegebied leefgebied 
kwijtraken, rukken op naar het noorden. "Nu al hebben zich nieuwe soorten uit het zuiden 
gevestigd in ons land, zoals de bijeneter en de kleine zilverreiger. Soorten in het poolgebied 
dreigen zelfs geheel uit te sterven door het verdwijnen van pakijs en toendra’s", aldus de 
organisatie. 
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Aanpassen aan andere landbouw 
Naar verwachting zullen mensen door klimaatverandering het land anders gaan gebruiken, 
bijvoorbeeld door andere landbouw. "Ook daaraan zullen vogels zich nog eens moeten 
aanpassen. Daarnaast komen vogels in contact met voor hen nieuwe parasieten, predatoren, 
prooien en concurrenten." 
 
Uit het alarmerende rapport van IPCC blijkt dat het erger gesteld is dan gedacht met de 
opwarming van de aarde. Niet alleen verandert het klimaat sneller, de veranderingen zijn in 
sommige gevallen zelfs onomkeerbaar. 
 

 
 

Halve eeuw onderzoek naar de havik 
 

Al zeker vijftig jaar wordt er in de bossen van Groesbeek onderzoek gedaan naar roofvogels 
die broeden in de bossen. Sinds 1969 gaat voorjaar een groep vrijwilligers waaronder Gerard 
Müskens op zoek naar broedende roofvogels, zoals haviken. Daarvan zijn er op dit moment 
zitten zeker 20 broedparen rondom Nijmegen te vinden. Maar een halve eeuw geleden was 
dat wel anders. Toen waren de haviken hier bijna helemaal verdwenen. 
 
Vergiftigde duiven 
Na de Tweede Wereldoorlog ging het een lange tijd niet goed met de roofvogels. Dat kwam 
door pesticiden in de landbouw. Die zorgden ervoor dat de sperwer en slechtvalken eieren 
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legden met te dunne eischalen. Kuikens stierven hierdoor in hun ei. De haviken kregen het gif 
binnen door hun prooi: de duiven. Die duiven aten zaaizaad waar gif in zat. Zo kwam het gif 
ook bij de haviken terecht. In die jaren vonden de vrijwilligers vaak dode haviken in het nest. 
Maar gelukkig werden rond 1970 bepaalde pesticiden in de ban gedaan. De stand van de 
roofvogels nam in de jaren erna sterk toe. Inmiddels vliegen er weer tientallen haviken rond in 
het Groesbeekse Bos. 
 
Haviken ringen 
Gerard monitort hier de haviken. Hiervoor ringt hij eens per jaar de jongen. Om de jongen te 
kunnen ringen, klimt hij de boom in. Voorzichtig haalt hij de jonge vogels naar beneden. Niet 
elk jong is even groot, want ze komen na elkaar uit het ei. Vrouwtjes kun je herkennen aan de 
dikke poten, waarmee ze later grote prooien kan vangen zoals duiven. 
 

 
Korenwolf 
 

IUCN komt met groene lijst bedreigde 

diersoorten 
Samen met de internationale rode lijst van bedreigde soorten verschijnt vanaf eind dit 
jaar ook de groene lijst of groene status. Dit is een aanvulling op de rode lijst, om het 

nut van bescherming en de mogelijkheden op herstel inzichtelijk te maken. De 
internationale unie voor natuurbehoud IUCN presenteert de methode begin september 

tijdens een congres in Marseille, schrijft Trouw. 
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De groene lijst is inmiddels op 181 soorten uitgetest door specialisten van diverse 
soortenorganisaties over de hele wereld. Een van die soorten is de Europese hamster, 

beter bekend als korenwolf, zegt ecoloog Roy van Grunsven van de Vlinderstichting, die 
vanuit Nederland meewerkte aan de testen. Ook de korenwolf is volledig van 

bescherming afhankelijk, maar het herstel kan sneller gaan als er voldoende leefgebied 
wordt gecreëerd. "De groene status laat zien of wat we doen ook helpt", zegt Van 

Grunsven. 
 

Het wordt nog een flinke klus om voortaan de groene status voor elke bedreigde soort 
op te nemen in de rode lijst. Momenteel staan meer dan vijfduizend soorten 

geregistreerd als kwetsbaar, bedreigd, ernstig bedreigd of bijna uitgestorven. De IUCN 
gebruikt de term groene status om verwarring te voorkomen met de groene lijst van 

beschermde gebieden. 
 

Welkom bij de Vereniging voor Natuur- en 
Vogelbescherming Noordwijk 

 

Noordwijk ligt te midden 
van diverse prachtige, maar 
ook kwetsbare 
natuurgebieden en 
landgoederen. De 
vereniging voor Natuur- en 
Vogelbescherming 
Noordwijk (VNVN) wil deze 
natuur behouden en 
iedereen de mogelijkheid 
bieden er meer over te 
leren en ervan te genieten. 
De vereniging organiseert 
daarom excursies en lezing
en voor jong en oud, doet 

onderzoek en komt op voor de belangen van de natuur in de omgeving. 
Fotoserie: © Jan Hendriks 

 
Het Jan Verwey Natuurcentrum 
De vereniging beschikt over een eigen bezoekerscentrum: het Jan Verwey Natuurcentrum. 
Kom langs tijdens een van de inloopochtenden. 
 
 

https://www.strandloper.nl/excursies/
https://www.strandloper.nl/activiteiten/lezingen/
https://www.strandloper.nl/activiteiten/lezingen/
https://www.strandloper.nl/activiteiten/jeugdnatuurclub/
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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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Vogelbestand 
Parkieten Elegant W.P.Anthonissen 0252-375668 

Parkieten Elegant   P.Barnhoorn 06-42647884 
Parkieten Elegant  Lutino en split W. Barnhoorn 06-51712080 

Parkieten Elegant  Lutino en split H.J.Haasnoot 06-22634328 

Parkieten Goudschouder A.T.M.Bierman 0252-420141 
Parkieten Grasparkiet kleine   S.Alsemgeest 071-3619025 

Parkieten Grasparkiet kleine  W.P.Anthonissen 0252-375668 
Parkieten Grasparkiet kleine Thea Kortekaas 0252-377029 

Parkieten Grasparkiet kleine T.van Loon 06-41080275 

Parkieten Grasparkiet kleine   C.Spruijt 071-3611368 
Parkieten Grasparkiet standaard Koos Beijk 0252-415150 

Parkieten Grasparkiet standaard W. Veerman 0252-210144 
Parkieten Grote Alexander G.C.Wesseling 0252-370602 

Parkieten Halsband G.C.Wesseling 0252-370602 

Parkieten 
Kakariki Roodvoorhoofd 
Blauw M.Honsbeek 06-11480787 

Parkieten Kakariki Peter Honsbeek 06-53410173 

Parkieten Kakariki S.Nasveld 0252-217308 

Parkieten Kakariki R.Rotteveel 06-14965884 
Parkieten Layard H.J.Haasnoot 06-22634328 

Parkieten Pennant rosella  Anja v.d.Berg 06-50440148 
Parkieten Pennant rosella  M.van Duin 06-12678579 

Parkieten Pruimkop   P.Barnhoorn 06-42647884 

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

Parkieten Pruimkop   J.P.C.M.Nederpel 06-51612036 
Parkieten Pruimkop   C.v.d.Valk 0252-372545 

Parkieten Pruimkop   G.C.Wesseling 0252-370602 
Parkieten Pruimkop   B.J.Zwetsloot 0252-216636 

Parkieten Pyrhurra Cruentata W.A.Koudijs 06-22492469 

 

 

 

 

 

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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