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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 maart 2022 medio  
26 februari 2022 

 
 

 

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 

Ed Hulsebosch             M

Sjaak Alsemgeest       O / M

S. Mourits                   O / M

Ingrid Wesseling       Loterij

www.dekolibri.com

mailto:ledenadministratie@dekolibri.com
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Alweer een voorwoord. 

Arno heeft zoals voorgaande jaren de kampioenen en andere 

prijswinnaars allemaal weer op foto vastgelegd. Op donderdag 10 februari 

kunnen we dit allemaal aanschouwen en tevens worden dan de prijzen 

van de tentoonstelling weer uitgereikt. Ik hoop u dan allen weer te 

ontmoeten 

 

Zo was onze gedachte, maar daar is door de beperkingen een stokje voor 

gestoken. We gaan het opnieuw proberen de prijsuitreiking te organiseren 

op 10 februari aanstaande. Mocht dat nog niet lukken, dan gaan we naar 10 maart gelijk met de 

jaarvergadering  

 

Als ik dit schrijf ga ik er vanuit dat de vogelmarkt zijn doorgang kan vinden. De horeca zal best 

wel opengaan mogelijk tot 20.00 uur is mijn verwachting.  

Dus is er voor de markt geen belemmering meer. Mocht u nog iets willen kopen / verkopen kom 

dan naar de markt, ook voor alleen een praatje, bent u ook bij ons aan het goede adres.  

  

Hebt u de betaling nog niet overgemaakt? Hier nog een herinnering Hebt u geen automatische 

betaling, wilt u deze dan zelf overmaken op onze bankrekening. NL34 RABO 034.69.04.811 

t.n.v. De Kolibri. Dit scheelt de penningmeester een hoop werk. Alvast bedankt. 

 

Als ik naar buiten kijk is het een wat sombere bedoening. Een paar 

halsbanden komen wat voer bij mij shoppen. Gratis is altijd 

lekkerder. De tuin en mijn vogels zijn in ruste, wachtend op het 

nieuwe voorjaar. De vogels waar ik mee wil gaan broeden / kweken 

heb ik in orde. Nu afwachten of er nog een koude periode aan komt. 

We zijn erop voorbereid. U ook, hoop ik.  

 

Dinsdag horen we wat de regering voor ons in petto heeft, ik ga uit 

van het positieve en hoop u op zaterdag 29 januari op de vogelmarkt 

te ontmoeten. Zoniet, dan op de ledenavond van 10 februari. Je weet 

maar nooit. 

  

Graag tot dan. 

B. Zwetsloot vrz.  

 
 
 
 
 

Denkt u aan betaling van de contributie voor 2022? 

Nog enkele leden te gaan….. 



V.V. De Kolibri 2022                             4                                    Noordwijkerhout 

 

Agenda 2022  V.V. De Kolibri          

29 januari  Vogelmarkt in ’t Victorhuis 11.30 – 14.30 uur 
10 februari  Prijsuitreiking in ’t Victorhuis 20.00 uur 
26 februari  Vogelmarkt in ’t Victorhuis 11.30 – 14.30 uur 
10 maart   Jaarvergadering leden in ’t Victorhuis 20.00 uur    
17 maart   Bingoavond in ’t Victorhuis 20.00 uur 
26 maart   Vogelmarkt in ’t Victorhuis 11.30 – 14.30 uur 
14 april   Sprekersavond Jan Chris & Ria v Dam, film De Vreugden des Levens,  
    in ’t Victorhuis 20.00 uur 
30 april   Vogelmarkt in ’t Victorhuis 11.30 – 14.30 uur   
12 mei   Sprekersavond in ’t Victorhuis 20.00 uur 
14 mei                       Uitgaansdag Kolibri  
28 mei   Vogelmarkt in ’t Victorhuis 11.30 – 14.30 uur 
04 juni    Wandelen 
09 juli    Barbecue 
16 / 23 juli          Braderie Noordwijkerhout 
Zomerstop 
06 augustus    Fietsdag De Kolibri 
27 augustus  Vogelmarkt in ’t Victorhuis 11.30 – 14.30 uur 
01 september  Openingsavond / Sprekersavond in ’t Victorhuis 20.00 uur 
17 september  Braderie Voorhout 
24 september  Vogelmarkt in ’t Victorhuis 11.30 – 14.30 uur 
13 oktober  Open Podium in ’t Victorhuis 20.00 uur 
20 oktober  Bingoavond in ’t Victorhuis 20.00 uur 
29 oktober  Vogelmarkt in ’t Victorhuis 11.30 – 14.30 uur 
02 november  Inbrengen vogels (leden)  17.00 – 20.00 uur 
03 november  TT Keuring (organisatie) 
04 november  TT-opening    20.00 – 22.00 uur 
05 november  Tentoonstelling    10.00 – 18.00 uur 
06 november  Tentoonstelling    10.00 – 17.00 uur 
06 november  Uitkooien     17.00 uur  
10 november  Sprekersavond in ’t Victorhuis 20.00 uur 
26 november  Vogelmarkt in ’t Victorhuis 11.30 – 14.30 uur 
08 december   Uitreiking prijzen TT in ’t Victorhuis 20.00 uur 
17 december  Vogelmarkt in ’t Victorhuis 11.30 – 14.30 uur 

 
 
 

Als de haan een ei legt, kraaien de kippen 
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NIEUWE WERKWIJZE RINGEN BESTELLEN  
 

Met ingang van 1 april 2022 gaat er veel veranderen in het bestellen, produceren en 
leveren van uw ringen. Binnenkort kunt u hier ook meer over lezen in Onze Vogels. 
 
Wat gaat er veranderen?  
 
Ten eerste zal per 1 april, de datum vanaf wanneer de ringen voor kweekseizoen 
2023 besteld kunnen worden, de Bond stoppen met het in eigen beheer produceren 
van de ringen. Dit om bedrijfseconomische- en moderniseringsredenen en om zo aan 
de veranderende vraag van de leden te voldoen.   
 
Ten tweede verandert de bestelwijze. Steeds vaker vragen leden om een meer bij de 
huidige tijd passende wijze van bestellen. Men wil als kweker graag rechtstreeks 
kunnen bestellen, betalen en de ringen direct thuisbezorgd krijgen. Dit ook met een 
kortere doorlooptijd dan nu het geval. Vanaf 1 april 2022 zal ieder individueel lid zelf 
in kunnen loggen, bestellen en betalen in een algemene webwinkel.  
 
Ten derde wijzigt de aflevering van de ringen. De bestelde ringen worden direct naar 
het opgegeven adres van de besteller verzonden. Ook ontvangt de besteller een mail 
met daarin gegevens om de status van de bestelling te volgen.  
 
Vanwege internationale afspraken zullen ringen na 1 oktober geleverd mogen worden, 
maar de daarna bestelde ringen zullen binnen een maand worden geleverd. Hiermee 
vervallen dus de bestelrondes. Wel blijft de mogelijkheid bestaan om een 
spoedbestelling te plaatsen, waarvan de doorlooptijd ong. 14 dagen bedraagt.  
 
Voor vragen over ringen, ringmaten en hoe om te gaan met het nieuwe bestelsysteem 
kunt u zich nog altijd richten tot de ringencommissaris. In maart zal er vanuit de NBvV 
een uitgebreide handleiding worden gepubliceerd. 
 
Heeft u in de tussentijd vragen? Stuur gerust een mail aan 
ringenbestellen.dekolibri@gmail.com  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uw pen via de mail? 
 

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

mailto:ringenbestellen.dekolibri@gmail.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 #4 

Bestelling indienen vóór 24 maart 2022 
Uitlevering ringen vanaf 15 mei 2022 

 
LET OP: per 1 april 2022 (de datum vanaf wanneer de ringen voor 2023 besteld 

kunnen worden) dient ieder individueel lid zelf ringen te bestellen.  
Nadere instructies volgen via de NBvV/ringencommissaris.  

 

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

    
 

        

 
 
 
 
 
 
 

10 februari 
Prijsuitreiking in ’t Victorhuis 

20.00 uur 

mailto:ringenbestellen.dekolibri@gmail.com
mailto:ringenbestellen.dekolibri@gmail.com
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Niet alleen proviand voor profiterende raven 
in Noord-Brabant 

21-NOV-2021 - In de Brabantse natuur zorgt de terugkeer van (grote) dode dieren voor een 
completer ecosysteem. De afgelopen drie jaar is het aantal waarnemingen van raven bij 
kadavers in Brabant flink toegenomen. Tijd om eens op een rijtje te zetten hoe raven de 
kadavers gebruiken. 
 
 
 

Zonneveld W.A.M. Noordwijk 1-2 
Rhijn G.M. van Leiden 3-2 

Niet K. vd Noordwijk 8-2 

Veerman W Voorhout 10-2 

Barnhoorn P.J.  Noordwijk 13-2 

Pols J. Noordwijk 14-2 
Fielemon L.J.F Voorhout 27-2 
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Brabantse gastvrijheid begint met een goede maaltijd 

Onder de noemer 'Dood doet Leven' wordt gewerkt aan het herstel van de natuurlijke 
kringloop van leven en dood en de onmisbare rol van aaseters daarin. In verschillende 
Brabantse natuurgebieden werkt ARK hiervoor samen met Brabants Landschap, 
Staatsbosbeheer, de Stichting Afhandeling & Monitoring Fauna-aanrijdingen (SAMF), 
Aaskeverwerkgroep EIS Kenniscentrum Insecten en Wageningen University & Research (WUR), 
met steun van de provincie Noord-Brabant. Het terugleggen van doodgereden wilde dieren - 
in de directe omgeving van het gevonden dier - zorgt daarbij voor een complete(re) natuur. 
Dat werpt zijn vruchten af, want kadavers bevatten allerlei bouwstoffen en mineralen waar 
talloze dieren én planten van profiteren. 

Als echte aaseter profiteert de raaf van dode dieren in de natuur (Bron: ARK 
Natuurontwikkeling) 

Een deel van de kadavers die zijn teruggelegd, is geobserveerd met behulp van wildcamera’s. 
Deze camera’s reageren op beweging en (lichaams-)warmte en kunnen worden ingesteld om 
video’s op te nemen op het moment dat een kadaver bezocht wordt. Op deze manier is 
informatie verzameld over het gedrag van diverse aasetende soorten, waaronder de raaf, en 
over de rol die aas en aaseters spelen in deze natuurgebieden. 

Ravenfestijn 

Naast bekende aaseters als vossen, kraaien, ratten en wilde zwijnen, viel het al snel op dat ook 
raven zich regelmatig lieten zien. De raaf staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels 
en de populatie van deze vogel is sinds de herintroductie in Nederland groeiende. In Brabant 
werd de raaf gespot bij kadavers in drie verschillende natuurgebieden: het Markiezaat, het 
Leenderbos en de Valkenhorst. 

Raven zijn facultatieve aaseters. Dit betekent dat ze graag gebruik maken van kadavers als ze 
deze tegenkomen, maar hier niet helemaal afhankelijk van zijn. Deze grote kraaiachtigen 
werden het hele jaar door gezien bij de kadavers in Brabant, maar het was opvallend om te 
zien dat ze de kadavers vaker bezochten in de periode van februari tot en met juli. 

Niet kieskeurig 

Het was verder interessant om te zien dat de raven geen duidelijke voorkeur hebben voor de 
verschillende stadia van ontbinding waarin kadavers kunnen zijn. Zo bezochten raven zowel 
kadavers die nog gesloten waren, als karkassen die juist geopend of zelfs in verre staat van 
ontbinding waren. Raven zijn zelf niet in staat om de huid van een dood dier te doorboren en 
vertrouwen voor het openen van kadavers op de hulp van andere aaseters als vos, wild zwijn, 
zeearend en wolf (indien aanwezig). Op de wildcamerabeelden uit Brabant is goed te zien dat 

https://www.ark.eu/natuurontwikkeling/natuurlijke-processen/dood-doet-leven
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wanneer een kadaver nog gesloten was (ingewanden nog niet bereikbaar), de raven zelf aan 
de slag gingen met het zachte weefsel dat wel al beschikbaar was: zoals de ogen, anus, mond 
en neus. 

Maaltijd en meer 

In de maanden februari, maart en april verzamelden de raven vooral (spier)weefsel en haren 
op de kadavers. Deze maanden komen overeen met het broedseizoen van de raaf in 
Nederland. Het ziet ernaar uit dat raven in dit seizoen extra profiteren van de aanwezigheid 
van kadavers. Iets wat eerder in Limburg ook al waar werd genomen. De plukken haar worden 
gebruikt bij de nestbouw en het (spier)vlees wordt uiteraard gegeten. Grote kans dus ook dat 
het broedsucces van raven positief beïnvloed wordt als kadavers in deze periode voldoende 
voorhanden zijn (als nestmateriaal én voedselbron). Goed nieuws betekent dat dan voor het 
verdere herstel van de ravenpopulatie in Nederland! Het eerste ravennest in Brabant werd zes 
jaar geleden ontdekt. Naar verluidt zijn er momenteel al twintig tot dertig actieve broedparen 
in de provincie Noord-Brabant. 

Meer informatie:  Dooddoetleven.nl 

Tekst: Marjolein van Haaren, Bart Beekers en Melanie Pekel, ARK Natuurontwikkeling 
Foto: Nick Vorobey 
Film: ARK Natuurontwikkeling 
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https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=19634
http://www.dooddoetleven.nl/
http://www.ark.eu/
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Natuurjournaal 2 december 2021 

Meer vuurgoudhanen dan goudhanen. 

De vuurgoudhaan en de goudhaan zijn twee kleine vogels die veel op elkaar lijken qua 

uiterlijk. Elk jaar overwinteren ze in Nederland of trekken ze door naar lager gelegen 

landen. Meestal worden er veel goudhanen en wat minder vuurgoudhanen 

waargenomen. Dit jaar lijkt er echter iets anders aan de hand te zijn. Er zijn wel veel 

vuurgoudhanen gezien, maar de aantallen goudhanen blijven achter. Dit blijkt ook uit 

de soortenlijsten op Nature Today Go-app, dus je kunt het zelf controleren! De trek van 

de vuurgoudhaan begint normaal gesproken wel eerder in het jaar, dus wie weet 

komen de goudhanen nog. Het kan ook zijn dat die laatste dit jaar een andere 

trekroute nemen, overwinteren in het land waar ze ook broeden, of dat er dit jaar 

simpelweg minder zijn. Het is in ieder geval interessant om eens op te letten welke 

vogels je zelf ziet, en de waarnemingen door te geven. Je kunt de vogels het best 

herkennen door (met een verrekijker) naar hun kop te kijken. De vuurgoudhaan heeft 

een opvallende oogstreep, de goudhaan heeft die niet. 

 
 
 
 
 
 

10 februari 
Prijsuitreiking in ’t Victorhuis 

20.00 uur 

https://naturetoday.nl/#/soort/21637
https://naturetoday.nl/#/soort/21709
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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 
 
 

 

 

 

 

mailto:info@4allprints.nl
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Natuurjournaal 13 november 2021 
Steenlopers langs de kust. 

Steenlopers kun je het hele jaar door aan de Nederlandse kust zien. In de zomer hebben ze 

een prachtige tekening, maar ook ‘s winters zijn deze kustvogels onmiskenbaar. De laatste tijd 

worden er steeds meer steenlopers gezien. In de soortenlijst van de Nature Today-app kun je 

dit zelf ook zien. Van plek 68 staat de soort nu op 55. De vogels komen uit hun broedgebied in 

Groenland en Noord-Canada. Om bij ons land te komen steken ze in één keer de Atlantische 

Oceaan over! Dat vogeltje dat je langs de kust naar eten ziet zoeken, heeft er dus een 

behoorlijke reis op zitten. Steenlopers scharrelen op een kenmerkende manier langs de kust, 

waarbij ze steentjes en schelpen omdraaien om te kijken of er wat lekkers onder ligt. In het 

Engels heet de soort daarom ‘turnstone’ (‘steenkeer’). 

 

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 !! 

https://naturetoday.nl/#/soort/21663
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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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Vogelbeurzen in de regio 

Vogelvereniging De Kanarievogel Katwijk 
Iedere 3e zaterdag in de maanden september t/m april van 10:00 tot 12:00 uur 
Toegang en inbreng gratis 
Gebouw Stichting Kleindierensport Katwijk 
Oude ’s Gravendijckseweg 2a, 2221DB Katwijk aan zee 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Vogelvereniging Zang en Kleur Boskoop 
Iedere 1e zaterdag vd maand september t/m mei van 09:00 tot 13:00 uur 
Het Plantariumgebouw, Italielaan 4, Hazerswoudedorp  
Inlichtingen: www.vogelmarkt.nl 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Vogelvereniging De Diamantvink te Oude Wetering  
Iedere 2e zaterdag vd maand van 12:00 tot 16:00 uur 
Clubgebouw de Diamantvink te Oude Wetering 
Inlichtingen: Hans van Egmond 071-3315023 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Vogelvereniging De Kolibri Noordwijkerhout 
Iedere laatste zaterdag vd maand augustus t/m mei van 11:30 tot 14:30 uur 
’t Victorhuis, Maandagsewetering te Noordwijkerhout 
Inlichtingen Willem Anthonissen  0252-375668 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Vogelvereniging van Vogelvrienden voor Aalsmeer e.o. 
Iedere 4e zondag vd maand augustus t/m mei van 10:00 tot 12:30 uur 
In de Baccara, Baccarastraat 1, 1431 RN  Aalsmeer 
Inlichtingen 06-10666878 (secretaris) 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Kent u nog een beurs in de buurt die het vermelden waard is, geef dan dat door aan de 
redactie via secretaris@dekolibri.com 
 
 

           Waar zijn die vogelmarkten?? 
 
 
 
 

Kent u ook een leuke gezellige vogelmarkt?  
Dan kunnen we die mogelijk toevoegen aan het rijtje 

mailto:secretaris@dekolibri.com
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Merels en predatie 

Aan het begin van het Jaar van de Merel krijgen we veel berichten van bezorgde 

vogelliefhebbers, of beter gezegd: merelliefhebbers. Eén teneur in de e-mails valt 

op: er zijn steeds meer Eksters en die eten alle jonge Merels bij ons op. In hoeverre 

snijden zulke opmerkingen hout? Is wat we zelf in onze tuin zien gebeuren ook 

meteen dé algemene verklaring voor de recente afname van de Merel? Het korte 

antwoord hierop is: nee. Het lange antwoord, gebaseerd op verschillende 

onderzoeken, lees je hieronder. 

Door Albert de Jong, Ruud Foppen, Bernice Goffin, Jan Schoppers en Jurrian van 
Irsel 

 

2022 is voor Sovon en Vogelbescherming Nederland uitgeroepen tot het Jaar van de 
Merel. De aanleiding daarvoor is dat we in de laatste vijf jaar een opvallende afname 
van het aantal Merels in steden, dorpen en in bossen op zandgronden in het zuiden 
van ons land zien. Systematische tellingen van honderden gebieden, zowel in het 
buitengebied, steden en dorpen en tuinen, laten zien dat er sinds 2016 een kwart tot 
een derde minder Merels zijn. In veel tuinen ging het weekgemiddelde van 3 naar 2 
Merels. Reden om deze soort onder de loep te nemen. 

 

https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/merels-en-predatie
https://www.jaarvandemerel.nl/
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Waarom de Ekster? 
Eerst even over de Ekster, volgens de meeste ingezonden berichten de boosdoener. 
Misschien heeft dat er mee te maken dat Eksters licht toenemen in de bebouwde 
kom en voor veel mensen dus steeds vaker te zien zijn. Sinds de eeuwwisseling zien 
we een toename van ongeveer 1% per jaar in het stedelijk gebied. Verbind daar niet 
meteen de snelle conclusie aan dat er daardoor minder Merels zouden zijn. Waarom 
leggen we hieronder verder uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksters nemen in steden en dorpen met ongeveer 1% per jaar toe. Maar in 
bosgebieden gaat hun stand snel neerwaarts. foto: Harvey van Diek 

Hoe werkt predatie bij Merels? 
Dieren eten elkaar op, dat is een natuurlijk verschijnsel. We noemen dat ook wel 
predatie: een roofdier pakt een prooisoort om zelf op te eten of aan zijn jongen te 
voeren. Wij mensen kiezen vaak partij in dit fenomeen: Sperwers die een Spreeuw 
pakken worden bijvoorbeeld van hun prooi gejaagd. Ook in discussies over 
weidevogels komt de rol van predatie telkens terug, waarbij roofvogels als de Bruine 
Kiekendief, kraaiachtigen en de vos de kop van jut zijn. 

We zoomen voor het gemak in op het broedseizoen van de Merel. Nesten van Merels 
mislukken het vaakste door predatie. Eieren kunnen worden weggeroofd door 
Gaaien, Zwarte Kraaien, Eksters en Kauwen. Ook Bruine Ratten, eekhoorns en 
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marterachtigen zijn nestpredatoren. Huiskatten pakken regelmatig de nog wat 
hulpeloze, uitgevlogen jongen. Een heel scala aan roofdieren grijpt Merels. Dat doen 
ze zowel ’s nachts als overdag. Zonder camera’s bij nesten te plaatsen is vrijwel 
nooit te achterhalen welke bezoeker verantwoordelijk was voor het opeten van 
eieren of jongen. Naast dit directe gevaar is er ook indirect gevaar: de aanwezigheid 
van Huiskatten kan ervoor zorgen dat het nest makkelijker wordt gevonden door 
andere predatoren doordat de oudervogels alarmeren (bron). 

 Alleen met camera's is goed vast te stellen wie een nest bezoekt. Merels 
compenseren het verlies van hun nesten door 3 tot 4 keer per jaar een broedpoging 
te doen. 

De vraag is echter welke impact predatie heeft op de totale populatie van de Merel. 
Net als veel andere vogels hebben Merels zich aangepast aan een situatie met veel 
nestpredatie. Bijvoorbeeld door vaak te broeden: tot wel vier keer in de periode 
maart t/m augustus. Gemiddeld levert namelijk slechts een kwart van de nesten 
uitgevlogen jongen op. Dat bleek decennia lang voldoende om de populatie in stand 
te houden en zelfs te doen groeien. Er zijn wel verschillen tussen gebieden. In 
bebouwd gebied zijn nesten in 33% van de gevallen succesvol, in bossen 21%. We zien 
in onze nestgegevens over de afgelopen 30 jaar een lichte afname in het aantal 
succesvolle nesten, maar we hebben te weinig gegevens om hard te maken dat 
nesten vaker leeggeroofd worden (bron). 

Nog ongepubliceerd nestonderzoek in 2021 op verschillende plekken laat al zien dat 
het succes van Merels erg per wijk of bos kan verschillen. In een heel groene 
woonwijk met veel gazon, maar ongetwijfeld ook veel predatoren, overleefde ruim 
40% van de nesten. In een nabijgelegen bos was dat maar 13%. 

Kortom: 

• Gemiddeld levert een kwart van de merelnesten uitgevlogen jongen op. Daarom 

broeden Merels 3-4 keer per seizoen. 

• Predatoren zijn de belangrijkste oorzaak van het mislukken van nesten. 

• De ene plek is de andere niet: nestonderzoek wijst al op grote verschillen per gebied. 

• Veel predatoren dragen bij aan het nestverlies. Zo wijst buitenlands onderzoek op de 

rol van Huiskatten, die vooral op uitgevlogen jongen azen. 

Wat is de rol van de Ekster? 
Eksters zijn dus niet de enige, maar één van de vele predatoren. Engels 
experimenteel onderzoek met kunstmatige merelnesten in een stuk van 15km2 
boerenland leverde 28% gepredeerde nesten op (wat trouwens heel erg meevalt). 
Daarvan bleek 78% door Eksters te zijn bezocht (bron). In Nederland hebben we geen 
vergelijkbaar onderzoek. 

https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1365-2664.12025
https://www.sovon.nl/nl/publicaties/voorstudie-jaar-van-de-merel-2022
https://doi.org/10.1007/s10344-019-1290-6
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Maar voordat we nu met een geheven vinger gaan wijzen is één vraag heel 
belangrijk: wat zou er zijn gebeurd als de Eksters er niét waren. Dan hadden andere 
roofdieren bijvoorbeeld meer kans gehad en was het aandeel gepredeerde nesten 
mogelijk net zo hoog geweest. Een Praags onderzoek liet overigens zien dat jonge 
Eksters in het nest bijna geen jonge zangvogels te eten kregen (bron). 

Maakt die aanwezigheid van Eksters dus echt uit? Opnieuw geeft experimenteel 
onderzoek, maar dan in verschillende gebieden net buiten Parijs, een antwoord 
(bron). De onderzoekers keken ook in parken waarin veel Eksters broeden, 
vergelijkbaar met de verstedelijkte regio’s in Nederland. In de helft van de gebieden 
vingen ze alle Eksters weg, in de andere gebieden niet. Wat bleek? In de gebieden 
waar gewoon Eksters (tot soms heel veel) leefden, verschilde het aantal uitgevlogen 
jonge Merels en volwassen Merels na het broedseizoen niet ten opzichte van de 
gebieden zonder Eksters. Met andere woorden: wel of geen Eksters in de buurt 
maakte geen verschil voor de Franse Merels. Wél zagen ze dat in stedelijk gebied 
uiteindelijk minder Merels groot werden dan in het buitengebied. Blijkbaar was het 
stadse groen ook zonder Eksters minder goed biotoop voor Merels. Was er te weinig 
voedsel, minder geschikt nesthabitat, waren er andere predatoren? 

• Eksters kunnen belangrijke predatoren van merelnesten zijn. 

• Maar de aan- of afwezigheid van Eksters bepaalt uiteindelijk niet het aantal jonge 

Merels dat het broedseizoen overleeft. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nestonderzoek zal moeten bevestigen of het nestsucces van de Merel inderdaad is 
afgenomen. Foto: Marcel van Kammen 

https://www.researchgate.net/publication/221962587_Nestling_diet_of_the_Common_Magpie_Pica_pica_in_urban_and_agricultural_habitats
http://www.jstor.org/stable/4496383
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Wat speelt er dan? 
Het ligt dus niet voor de hand om de Ekster als boosdoener aan te wijzen. Bedenk 
ook dat het groeiende aantal Eksters in het stedelijk gebied lange tijd gelijk op ging 
met de toename de Merel. De recente landelijke afname (2016-2019) is 
waarschijnlijk bijna geheel aan het Usutu-virus te wijten (bron). Dat Merels, net als 
andere soorten die in het stedelijk gebied in struiken broeden, al langer afnemen 
kan allerlei oorzaken hebben. Denk daarbij ook aan de kwaliteit van het leefgebied 
in de bebouwde kom: veel struiken verdwijnen, tuinen worden vol gelegd met tegels, 
gazons verdwijnen en stadsuitbreidingen bestaan vooral uit steen. Gemiddeld 
drogere zomers maken de bereikbaarheid van regenwormen, stapelvoedsel voor 
Merels, misschien wel een stuk lastiger. En misschien heeft de Merel, van oorsprong 
een schuwe bosvogel, zijn optimum recent wel bereikt en loopt hij tegen de grenzen 
van groei aan. In de Voorstudie van het Jaar van de Merel laten we de gegevens die 
we al hebben zien en is een en ander rustig na te lezen. 

Kortom: 

• Na een jarenlange toename is de stand van de Merel de afgelopen tien jaar met 

ongeveer een kwart afgenomen. 

• Usutu is de voornaamste oorzaak voor de afname in 2016-2019. 

• Afnames in stedelijk gebied en het uitblijven van herstel na de recente klap heeft te 

maken met meerdere oorzaken. We moeten de kwaliteit van het leefgebied van de 

Merel niet vergeten. Het is te makkelijk om naar de Ekster als de belangrijkste 

oorzaak te wijzen, want dat wordt niet door gegevens ondersteund. 

Wat kan ik doen? 
Er zijn verschillende manieren om ons te helpen bij het onderzoek naar de 
Merel. Kijk op de pagina van het Jaar van de Merel hoe je mee kunt doen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vogelmarkt bij De Kolibri 
 
Zaterdag 29 januari in ’t Victorhuis te Noordwijkerhout 
11.30 tot 14.30 uur 
Hier komt u voor vogels, voer en benodigdheden of een 
gezellig praatje. En altijd nog wat tafels vrij 
(natuurlijk wel coronaproef) 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25571
https://www.sovon.nl/nl/publicaties/voorstudie-jaar-van-de-merel-2022
https://www.sovon.nl/nl/content/jaar-van-de-merel
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Natuurjournaal 
29 november 
2021 

Zanglijster in beweging. 
 

De zanglijster is het hele jaar 
door in Nederland te zien. Het 
kan alleen best zijn dat de vogel 
die nu in de achtertuin scharrelt, 
niet dezelfde is als die van 
afgelopen zomer. In de herfst en 
het voorjaar vindt altijd een 
opvallende trek plaats, misschien 

is het je opgevallen dat er veel zanglijsters te zien waren. De meeste zanglijsters die in 
Nederland broeden, trekken naar Frankrijk, Spanje en Zuid-Engeland in het najaar. De 
hoeveelheid doortrekkende vogels neemt nu af, maar de zanglijsters uit Scandinavië 
en Duitsland zijn hier de hele winter nog te zien. Tekst: Marjolein Mooij, NatureToday.nl 
Foto’s: Bart Vastenhouw, Saxifraga; Mark Zekhuis, Saxifraga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws van de NBvV 
 
Het Beleid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers ten aanzien van 
Huisvestingsadviezen voor kooi- en volièrevogels, een Advies voor de 
vogelliefhebbers. Een lijvig pak papier tot stand gekomen in samenwerking 
met o.a. veel speciaalclubs. Alle soorten volièrevogels komen hierin ter sprake. 
 
Het is in sommige omringende landen al een verplichting / eis om vogels 
goede, ruime huisvesting te bieden. Iets wat de vogels ten goede komt. In 
Nederland nu nog een advies. 
 
We zullen proberen ieder maandblad iets te publiceren. We studeren nog even 
op het hoe en wat.  Ongetwijfeld komt men in het maandblad ‘Onze Vogels”  
ook hierop terug. 

https://naturetoday.nl/#/soort/3751
https://naturetoday.nl/#/
http://www.saxifraga.nl/
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Vogelbestand 
Tropen Vuurvink Theo Helmink 023-5290544 

Tropen Vuurvink S.Rinzema 0252-220646 
Tropen Wielewaal J.P.C.M.Nederpel 06-51612036 

Tropen Witoorbuulbuul R.H.Schoonderwoerd 0252-519992 

Tropen Zebravinken  M.van Duin 06-12678579 
Tropen Zebravinken  J.C.M. Gietelink 06-11240305 

Tropen Zebravinken P.R.J.Lommerse 06-51559358 
Tropen Zebravinken  A.H.v.d.Meer 0252-376624 

Tropen Zebravinken  O.Rinzema  0252-220646 

Tropen Zebravinken  S.Rinzema 0252-220646 
Tropen Zebravinken  Chris Verdegaal 0252-373531 

Tropen Zebravinken  C.J. Wittekoek 023-7501630 
Tropen Zilverbekken M.van Duin 06-12678579 

Tropen Zilverbekken O.Rinzema 0252-220646 
Tropen Zilverbekken Chris Verdegaal 0252-373531 

Tropen Zilverbekken C.J. Wittekoek 023-7501630 

Agapornis Taranta B.J.Zwetsloot 0252-216636 
Duiven Diamantduifje C.A.van Winsen 06-51886696 

Eur cultuur Baardmannetje M.J.Geerlings 0252-372609 
Eur cultuur Barmsijs R.J.J.van der Poll 06-25438233 

Eur cultuur Barmsijs J.Pols 071-3646947 

Eur cultuur Barmsijs C.J. Wittekoek 023-7501630 
Eur cultuur Blauwborst M.J.Geerlings 0252-372609 

Eur cultuur Europese Nachtegaal M.J.Geerlings 0252-372609 
Eur cultuur Europese vink S.v.Duijn 0228-541542 

Eur cultuur Europese vink M.J.Geerlings 0252-372609 
Eur cultuur Gekraagde Roodstaart M.J.Geerlings 0252-372609 

Eur cultuur Groenling Dex Geerlings 0252-372609 

Eur cultuur Groenling C.A.van Winsen 06-51886696 
Eur cultuur Kleine Goudvink M.J.Geerlings 0252-372609 

 

 

 

 

 

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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