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Verenigingsinfo

ERELEDEN
T. Diepenhorst
P.C. Hagenaars
J.A. Plokker 
 
Voorzitter:
Gert-Jan van Duijvenbode,
mail adres: gjduyf@ziggo.nl
tel. 06-341 33 709
 
Secretaris:
Piet Hagenaars,
mail adres:piethagenaars@outlook.com
tel. 06-104 74 218
 
Penningmeester:
Dick Verkade,
mail adres: cobyverkade@live.nl
tel. 071-402 46 99
 
Lid:
Piet van Zuilen,
mail adres: phvanzuilen@casema.nl
tel. 071-407 25 50
Maart Helders
tel: 071-4012918
 
Ringencommissaris:Bouwe Nijgh,
tel. 071-403 03 23,
Mail adres:b.nijgh@gmail.com
 
Contributie per 2018:
Senior leden (NBvV)              €40,00
seniorleden (vereniging)         €20,00
jeugdleden                               €20,00
 
Bankrekeningnummer:
NL 29 RBRB 0777 9657 98
t.n.v. “DE KANARIEVOGEL”-
Katwijk
 
Verenigingsgebouw:
Stichting “Kleindierensport-Katwijk”
Oude ’s Gravendijckseweg 2 a,
2221 DB Katwijk aan Zee.
 
Verhuur clubgebouw: 071-403 03 23
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Robert Verhoef 

071 - 40 14 330 

info@krijgsmandranken.nl 

 

 

Bosplein 13-14 

2224 GB  Katwijk 

Bij Krijgsman Dranken 

kunt u terecht voor uw 

whisky, wijn, bier, fris en 

alle andere dranken. 

 

 

Maar wist u ook dat wij       

bezorgen bij bedrijven,       

verenigingen,              

evenementen, horeca én 

particulieren. 
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Beste vogelliefhebbers
 
Tijdens de afgelopen jaarvergadering zijn alle
plichtmatigheden zoals jaarverslagen, financiële
verslagen van 2018 behandeld en door de leden
akkoord bevonden. Dat was voor het bestuur best
een opgaaf, zeker om alles op financieel gebied weer
rond te krijgen voor onze kleine vereniging met toch
ook de jaarlijkse financiële verplichtingen naar
andere partijen.
 
Ik ben dan ook best trots op de overige bestuursle
den en dank hen voor de inzet. Daar blijkt nu ook
een probleem. De bezetting van het bestuur. In het
vorige clubblad heb ik al iets geschreven over mijn
inzet voor dit bestuur. Tijdens de jaarvergadering
is er door het bestuur aan de leden met nadruk ge
vraagd om het bestuur komen te versterken. Dat
was zoals gebruikelijk best een opgaaf. Alleen werd
het mij wel duidelijk dat indien er geen versterking
zou komen het voortbestaan van de vereniging in
gevaar kwam. Piet Hagenaars, aftredend secretaris,
had aangegeven dat indien er geen versterking voor
het bestuur zou komen hij zich niet meer herkies
baar zou stellen. Dit zou dan zeker betekenen dat
de vereniging haar langste tijd gehad had (zoals vele
verenigingen aangesloten bij de NBVV). Dit zou
voor de nog actieve leden een slecht bericht zijn.
 
Nu erkennen wij dat met het dreigen van het
voortbestaan van de vereniging niet erg chique is,
maar ik begrijp dat er voor de individuele bestuurs
leden ook een grens is. Piet heeft tijdens de jaarver
gadering besloten om toch nog een termijn in het
bestuur te blijven. Waarvoor dank van de aanwezi
ge leden. Dat Piet minimaal nog drie jaar onze se
cretaris blijft is mede te danken aan het feit dat
Maart Helders tijdens de vergadering zich beschik
baar stelde als algemeen bestuurslid. Het huidige
bestuur blijft nog steeds op zoek naar aanvulling
voor het bestuur. Ik hoop dat de leden die het
voortbestaan van de vereniging aan het hart ligt,
contact met mij op willen nemen voor een uitleg met
betrekking tot de werkzaamheden en de tijd die een
bestuursfunctie van je vraagt. Ik waardeer het dat
Piet en Maart zich beschikbaar gesteld hebben voor
ons bestuur.
 
Ik hoop jullie nog te zien tijdens de laatste beurs in
april en tijdens de voerverkoopdagen tijdens de
zomer. Ik wens jullie een fijne zomer toe en tot ziens
in ons nieuwe seizoen.

Beste  leden,
 
Even iets uit de jaarvergadering. De voorzitter Gert-
Jan was in staat om de jaarvergadering gedeeltelijk
te leiden. De agenda werd hierop aangepast. Gert-
Jan is gebleven tot dat de bestuursverkiezing was
afgerond. Zoals de meeste leden weten kan Gert-
Jan door zijn ziekte zijn functie als van voorzitter
gedeeltelijk uitvoeren.
Aftredend was de onderstaande. Bij de voorbespre
king tijdens de bestuursvergadering wist ik nog niet
wat ik zou gaan doen. Wel herkiesbaar of niet. Al
enige tijd wordt er door het zittende bestuur ge
vraagd om versterking in het bestuur. Ook in het
openingswoord van Gert-Jan vroeg hij daar nog
maals om.
Ik voel me in een spagaat zitten. Aan de ene kant
zegt mijn ‘verstand’ dat, als er geen aanvulling
komt, moet je er mee gaan stoppen, aan de andere
kant zegt hetzelfde ‘verstand’ dat ik me  herkiesbaar
moet stellen. De andere leden van het bestuur gaan
niet door als ik opstap en als er geen aanvulling
komt. Dat zou wel eens kunnen betekenen dat de
vereniging ophoud te bestaan. Na 44 jaar deel uit
gemaakt te hebben van het bestuur, laat je  niet de 
zaak knappen. Dus heb ik me dus herkiesbaar ge
steld.
Ten slotte heeft Maart Helders zich beschikbaar
gesteld als algemeen bestuurslid.
 
Piet Hagenaars
 
LET OP!!!
De vergadering van 15 april komt te vervallen. Het
vliegseizoen is weer begonnen.
Er is wel een extra bijeenkomst gepland op vrijdag
17 mei.
Zo is er ook op vrijdag 10 mei een extra
klaverjasavond gepand.
 
Zaterdag 16 april de LAATSTE vogelbeurs voor de
zomerstop. Wel gaan de voerbeurzen op de 3de
zaterdag in de maanden mei, juni, juli en augustus
door. Deze staan gepland van 11.00 tot 13.00 uur.

 
Gert-Jan van Duijvenbode
Voorzitter
Vogelvereniging voor Katwijk en omstreken
“De Kanarievogel”
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          PROFILE PAUL
  
 
 
                                      MAAKT FIETSEN
  
 
 
 
                                                     NOG LEUKER! 
 
 
 
                                                         Drieplassenweg 1,
                                                         2225 JH Katwijk, 
                                                         tel. 071 – 4012356
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Paardenbloemen van belang voor vlinders en
bijen
 
De lente is begonnen en dat betekent dat de paar
denbloemen weer gaan bloeien. Onterecht worden
ze door veel mensen als ongewenst gezien. Zeker in
het vroege voorjaar zijn bloeiende paardenbloemen
heel belangrijk voor vlinders, bijen en andere insec
ten als bron van nectar en stuifmeel.

Argusvlinder op paardenbloem (Bron: Kars Veling)
 
Paardenbloemen vind je overal in Nederland. In
april kunnen ze hele weilanden geel kleuren. Paar
denbloemen zijn een belangrijke bron van nectar
voor vlinders. Ze bloeien al in maart en april, als er
nog niet zo heel veel planten in bloei staan. In deze
periode worden ook vlinders wakker uit hun win
terslaap en na een lange winter hebben ze honger.
In Drenthe is, door Ate Dijkstra, een aantal jaren
goed bijgehouden op welke bloemen vlinders drin
kend werden aangetroffen. Hieruit blijkt dat een
aantal vlinders paardenbloem regelmatig gebruikt.
Van de zesentwintig vlindersoorten waarvan er
voldoende gegevens waren, werden er acht meer dan
gemiddeld op paardenbloem gevonden. In volgorde
van het belang waren dat argusvlinder, citroenvlin
der, oranjetipje, kleine vos, klein geaderd witje,
klein koolwitje, dagpauwoog en groot koolwitje.
Dit zijn allemaal soorten die in het (vroege) voorjaar
aanwezig zijn en dan is er niet veel keus aan nectar
planten, zeker niet in het agrarisch gebied. Om
diezelfde reden is bloeiende paardenbloem ook voor
bijen en andere insecten belangrijk. Naast nectar
bron is die namelijk ook leverancier van veel stuif
meel.

Dagvlinders op paardenbloem, v.l.n.r. dagpauwoog,
klein koolwitje, citroenvlinder en klein geaderd witje
(Bron: Kars Veling)
 
Sommige agrariërs zijn niet blij met de paarden
bloem en hij wordt ook wel bestreden. Maar toch
heeft de paardenbloem ook belang voor het vee en
gewas (pdf; 0,2 MB). Onderzoek in Duitsland laat
zien dat paardenbloemen pas tot een opbrengstder
ving van grasland leiden bij een aandeel van meer
dan 25% in de droge stof en dat is heel erg veel. In
‘normale’ omstandigheden is de plant zelfs nuttig.
Koeien, schapen en geiten gebruiken de paarden
bloem als medicijn. Bovendien zorgt de lange pen
wortel van de paardenbloem er mogelijk voor dat
mineralen uit de diepere lagen van de bodem voor
het gewas beschikbaar komen. Uit onderzoek van
het Louis Bolk Instituut blijkt dat voedingswaarde,
verteerbaarheid en mineraalgehalten van de paar
denbloem vergelijkbaar zijn met die van puur gras.

Ook voor bijen zijn bloeiende paardenbloemen be
langrijk (Bron: Kars Veling)
 
Maar ook bij tuinbezitters is de paardenbloem niet
onomstreden. Zo vertelt een van onze waarnemers:
“Als kind heb ik altijd geleerd dat ik geen paarden
bloemen mocht plukken en bij ons in de tuin waren
ze niet welkom. Dus toen ik zelf een tuin had, trok
ik braaf alle paardenbloemen weg, totdat ik las dat
vlinders wel van paardenbloemen houden. En ik
hou van vlinders.” Wil je de paardenbloem wel zijn
functie laten hebben als voedsel voor vlinders en
bijen, maar wil je niet dat hij zich verder uitzaait in
je tuin, knip dan de bloemen direct na de bloei (en
dus voor de zaadzetting) af.
 
Tekst: Ineke Radstaat & Kars Veling, De
Vlinderstichting
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Natuurreservaat Demmerik:
 

een paradijs voor weide- en waadvogels 
 
Er is ruim drie jaar gewerkt aan de nieuwe inrichting
van natuurreservaat Demmerik in Vinkeveen. Nu is
het klaar: het is een paradijs voor weide- en waadvo
gels geworden. Boswachter Paul Suurmond van
Staatsbosbeheer is enthousiast: “Laat de grutto’s
maar komen!” 
 
Speciaal voor weidevogels zoals de grutto, kievit en
watersnip is er in het reservaat een gevarieerd
grasland aangelegd. Paul: “Dat hebben we gedaan
door sommige percelen af te plaggen en door oevers
te graven met een geleidelijke overgang van water
naar land. Deze ‘natuurvriendelijke oevers’ vormen
een beschutte leefomgeving voor insecten zoals li
bellen (bijvoorbeeld de groene glazenmaker), kik
kers, padden en kleine zoogdieren zoals de water
spitsmuis en de dwergmuis. Weidevogels profiteren
van de rijkdom aan insecten en bodemfauna in de
graslanden en oeverzones.”

Boswachter Paul Suurmond (Bron: Mylene
Kerstiëns)

 
Veel werk verzet 
"Er is veel werk verzet in Demmerik", vertelt Paul,
“Er zijn bomen gekapt om de polder haar open
karakter terug te geven en er zijn tientallen kilome
ters sloot uitgebaggerd. Zo is de doorstroming en
de kwaliteit van het water in het gebied sterk verbe
terd.”
 

Weide- en waadvogels
De kroon op het werk is volgens Paul de inrichting
van een wetland: “Dit land kan zich onder meer
ontwikkelen als voedselgebied voor weidevogels,

zoals de grutto, tureluur, kievit, watersnip, schol
ekster, kemphaan; en waadvogels, waaronder rei
gers, kluten en lepelaars. We hopen dat deze vogel
soorten door de herinrichtingsmaatregelen weer in
aantal toenemen.” Het peil in dit wetland wordt
gereguleerd met behulp van een watermolentje.
 

Natuurnetwerk Nederland
Het geheel van natte graslanden, flauw aflopende
oevers en wetland vormt een belangrijk leefgebied
in het Natuurnetwerk Nederland. Hier leven onder
meer de otter, noordse woelmuis en ringslang

.
Natuurreservaat Demmerik (Bron: Ingrid de Coo)
 

Wandelaars en vogelliefhebbers
Bij de inrichting van het reservaat is ook aan wan
delaars en vogelliefhebbers gedacht. Zij kunnen een
deel van het natuurreservaat betreden via een nieuw
aangelegd wandelpad vanaf de spoorbaan in Vin
keveen. Vogelaars kunnen hun hart ophalen bij het
vogelkijkscherm in het natuurreservaat dat gericht
is op het wetland.

Broedseizoen
Tijdens het broedseizoen van 15 maart tot ongeveer
half juli is het reservaat niet toegankelijk voor
wandelaars. “We bepalen de precieze datum door
te kijken naar de vogels. Als er nog broedvogels
aanwezig zijn, kan het zijn dat het reservaat een paar
dagen later opengaat. Maar dan is iedereen ook
weer welkom, weliswaar zonder hond”, aldus Paul.
 

Partners
De Gebiedscommissie Utrecht-West heeft in op
dracht van de provincie Utrecht het reservaat
Demmerik opnieuw ingericht. Staatsbosbeheer
heeft het reservaat in beheer.
 
Tekst: Provincie Utrecht
Foto's: Ingrid de Coo; Mylene Kerstiëns

Ringen kweekseizoen 2019
 
zijn niet meer te bestellen.
 
              Tenzij SPOED bestelling.
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Reeuwijkse Plassen zetten gaas voor herstel
waterriet en grote karekiet
 
Er komt een nieuw beheerplan in het Reeuwijkse
Plassengebied om de rietvegetaties te herstellen en
daarmee ook de grote karekiet terug te krijgen. Uit
onderzoek blijkt dat het plaatsen van gaas tegen vraat
het meest effectief lijkt. Een andere verrassende
vondst is dat het waterriet wel houdt van golfslag.
Hierdoor heeft het riet, en daarmee ook de grote
karekiet een voorkeur voor lagerwal. 

Waterriet heeft het moeilijk in Nederland. Vraat
door rietvogels en oprukkende bomen en struiken
zijn belangrijke oorzaken van de teruggang. Daar
door neemt het aantal plekken met geschikt rietland
voor de grote karekiet af. Nu broeden er nog op
slechts twee plekken in Nederland meerdere broed
paren: in de Loosdrechtse Plassen en de noordelijke
Randmeren. In de Reeuwijkse Plassen groeit op een
enkele plaats nog waterriet, maar het is vrijwel
overal verdwenen. Er broeden geen grote karekie
ten, ondanks vele pogingen in het gebied om het
waterriet te herstellen.
 

Gaas tegen vraat
In 2018 heeft Jan van der Winden de oorzaak van
het verdwijnen van rietkragen met waterriet onder
zocht in onder meer de Loosdrechtse Plassen (de
Oostelijke Vechtplassen) en Reeuwijk, in de Kerf
wetering. Het plaatsen van gaas en het verwijderen
van bomen en struiken helpt, blijkt uit de maatre
gelen die sinds 2016 in de Vechtplassen zijn getrof
fen: dit zorgde ervoor dat stromingsrietkragen zich
daar herstelden en het aantal broedparen van de
grote karekiet zich stabiliseert. Schapengaas van 50
tot 80 centimeter beschermt het riet tegen ganzen,
en fijner gaas onder water beschermt het riet tegen
muskusratten.
Reeuwijk heeft in de afgelopen jaren allerlei vormen
van oeverbescherming toegepast om het riet weer
te herstellen, zoals het creëren van luwte en peilf
luctuaties. In project Kerfwetering, één van de
herstelprojecten, werden in 2014 vegetatiematten en
palen geplaatst om de oevers te herstellen.

Rasters in het Veluwemeer. Binnen het raster groeit
het riet beter en de diversiteit aan plantensoorten
neemt toe. (Bron: Jan van der Winden)
 
Met Kerfwetering als voorbeeldproject heeft de
provincie Zuid-Holland eind 2014 subsidie gegeven
voor het opzetten van een gebiedsdeal voor onder
meer het herstel van eilanden en eilandenstructuren
voor de natuur in Reeuwijk. Uit het onderzoek in
Kerfwetering blijkt dat maatregelen om vraat door
ganzen en muskusratten tegen te gaan het hardst
nodig zijn.
 

Waterriet houdt van golfslag
Landschapsarchitect Thijs van Hees is adviseur
voor de Reeuwijkse Plassen en werkt mee aan het
ontwerp van de herstelprojecten. Hij organiseerde
eind februari een informatieavond met wetenschap
pers om de betrokken eigenaren, De Reeuwijkse
Plassen zijn voor 80 procent particulier eigendom,
te informeren over de uitkomsten van het onder
zoek: “Hieruit blijkt dat simpel gaas om het water
riet zetten werkt”, zegt Van Hees. Nog een vondst
uit het onderzoek: het waterriet houdt wel van wat
golfslag. Waterriet ontwikkelt beter op ruwe oevers
met wind erop en flinke golfslag.
Wat betekent dit voor Reeuwijk? “Wat blijkt: de
rietkragen met waterriet gedijen beter op lagerwal,”
vertelt Van Hees. “Dat is de oever die wordt bloot
gesteld aan de zuidwestenwind, de overheersende
windrichting in Nederland. In de Reeuwijkse Plas
sen ligt deze in de noordoostelijke hoek. Bij deze
oevers wordt de oever het meest schoon geklopt
door golven. Aan hogerwal krijg je meer slip en
houtige opslag. In Reeuwijk dachten we eerder juist
dat we het riet op lagerwal moesten beschermen
tegen de golfslag: we hebben daarvoor in Kerfwe
tering houten palen neergezet in het water. Maar
het riet verdwijnt door vraat, niet doordat de golven
er kracht op zetten: die palen waren dus wellicht
niet of veel minder nodig!”
 

Grote karekiet kiest ook lagerwal
“Die voorkeur voor lagerwal zie je ook terug bij de
broedplaatsen van grote karekieten, blijkt uit de
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VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN
UW TOTAALINSTALLATEUR 

KALKBRANDERSTRAAT 7
2222 BH KATWIJK ZH
T 071 4034064

INFO@ARIESTUIJ.NL
WWW.ARIESTUIJ.NL
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Beestenboel Overrijn is een nieuwe 

dierenspeciaalzaak die onder andere 

gespecialiseerd is in alle soorten voer 

en benodigdheden voor uw vogels.   

  
U kunt bij ons terecht voor het 
standaard assortiment van de bekende 
merken. Wij hebben echter een grote 
voorraad zaden, waardoor wij ook het 
door uzelf samengestelde mengsel 
kunnen leveren.   

  
Uiteraard leveren wij ook levend- en 
diepvriesvoer.   

  
Bij grotere afnames is gratis bezorgen 
mogelijk.   

 

Dierenspeciaalzaak Beestenboel Overijn (schuin tegenover de Wilbert)  

Bijdorpstraat 1-2  

2223 ES Katwijk Tel: 071-4012253 

info@beestenboeloverrijn.nl  

www.facebook.com/beestenboeloverrijn  

  

 Bij inlevering van deze bon  
ontvangt u 10% korting op  
alle benodigdheden voor  uw 
vogels!  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                    Max. 1 bon per aankoop  
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resultaten in de Vechtplassen”, zegt Van Hees. “De
grote karekieten zitten meer op lagerwal dan op
hogerwal, omdat het riet daar dikker en verder van
de kant af groeit. Ze maken een nest boven het water
op plekken waar het waterriet minstens twee meter
van de wal staat: want karekieten willen veilig zitten
voor nestrovers als de hermelijn, marter of zelfs
poezen en vossen.”

Jonge grote karekiet in overjarig waterriet (Bron:
Jan van der Winden)
 

Nieuw beheerplan
De Reeuwijkse Plassen starten dit jaar in navolging
van de Oostelijke Vechtplassen met het aanpassen
van beschoeiing, het afrasteren tegen ganzenvraat,
en het verwijderen van bomen en struiken om de
rietvegetatie weer te herstellen. “We schrijven nu
met deze vondsten een beheerplan voor de Kerfwe
tering en starten dan met pilots met twee soorten
gaas: gaas dat 80 centimeter boven water uitsteekt
en fijner gaas onder water tegen de muskusratten.”
De grote karekiet is een van de Zuid-Hollandse
icoonsoorten in het toekomstig beheerplan.
“De kennis uit het onderzoek delen we nu met elkaar
in de Reeuwijkse Plassen”, concludeert Van Hees.
“Het is leuk om de enorme belangstelling te zien bij
de eigenaren. Op de informatieavond hadden ze het
gevoel écht te horen hoe het zit. Veel grondeigena
ren willen dat het beheer zich nu meer gaat richten
op beschermen van de grote karekiet. Ik probeer
die ambities op te schalen bij de partijen in het ge
bied. Het is nog lang niet goed genoeg! We kunnen
van alles realiseren waar de natuur echt veel aan
heeft.”
Tekst: Violet van Houwelingen, Provincie Zuid-
Holland
Foto’s: Jankees Schwiebbe; Jan van der Winden
Figuur: Vogelbescherming Nederland

Knorrende tuinkikkers en kikkerdril
 
Het voorjaar van 2019 had een vliegende start; de
eerste bruine kikkers geven alweer prachtige 'knor
rende' concerten in de tuin. Net als vorig jaar organi
seren RAVON en Jaarrond Tuintelling weer de
kikkerdriltelling. Kikkerdril van de bruine kikker
tellen kan vanaf half maart tot half april, afhankelijk
van het weer. 

Bruine kikkers luiden het voorjaar in!
 
Sinds oktober hebben bruine kikkers, padden en
salamanders overwinterd op een beschut, vorstvrij
plekje in de tuin. Een deel van de bruine kikkers
overwintert ook wel in de vijver zelf. Als het vroege
voorjaar aanbreekt, zijn bruine kikkers er als de
kippen bij. Ze trekken massaal naar het water toe
voor de voortplanting. De mannen zitten al vroeg
in het water, wachtend op hun vrouwelijke weder
helften. Om deze naar het water te lokken kwaken
de heren er lustig op los. Dit kwaken gaat wel een
beetje anders dan bijvoorbeeld bij groene kikkers.
Bruine kikkers hebben geen uitwendige kwaakbla
zen zoals groene kikkers. Het resultaat is dat ze een
zacht, knorrend geluid maken. Vrouwelijke bruine
kikkers horen zeer goed en arriveren enkele dagen
later bij het water. Eenmaal daar aangekomen
wordt een vrouwtje al snel omklemd door een
mannetje. Deze paarhouding noemen we 'amplex'.
Door het vrouwtje dusdanig vast te houden weet de
man zeker dat hij de eitjes van dit vrouwtje zal be
vruchten.

Parende bruine kikkers (Bron: Tariq Stark)
 

De telling
De evenementtelling is gestart op 15 maart. De
gehele voortplantingsperiode van de bruine kikker

Ringen kweekseizoen 2 0 1 9 
 
Zijn   N I E T  meer te bestellen!!!!
 
Alleen nog S P O E D bestellingen.
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duurt tot half april dus er kan nog drie weken gericht
gezocht worden naar eiklompen. Verse eiklompen
van enkele dagen oud zijn goed individueel te on
derscheiden, ze worden in groepen afgezet: meestal
binnen één of twee dagen. Vaak zijn ze te vinden op
een zonnig gelegen, ondiepe oever. Een eiklomp van
een bruine kikker bevat 1.000 tot 2.500 eitjes, af
hankelijk van de grootte van het vrouwtje.
 

Hoeveel eiklompen tel je? (Bron: Tariq Stark)
 
Voor de kikkerdriltelling vragen we speciaal aan
dacht voor het tellen van het aantal eiklompen in je
vijver. De bedoeling is dat je het aantal klompen
telt, dus niet alle individuele eieren. Het aantal
klompen geeft een uitstekend beeld van het aantal
voortplantende vrouwtjes.
Houd de nieuwsbrief van de Jaarrrond Tuintelling
en de sociale media-kanalen van RAVON goed in
de gaten voor updates omtrent de kikkerdriltel
ling! We zijn zeer benieuwd naar de tellingen uit de
diverse 'tuinreservaten'!
 
Tekst: Tariq Stark
Foto’s: Arnold van Rijsewijk (leadfoto: bruine kik
ker); Tariq Stark 

Kennis van persoonlijkheid van het dier
draagt bij aan dierenwelzijn
 
Wageningen University & Research
De persoonlijkheid bij mensen bepaalt voor een
groot deel hun geluksgevoel, gezondheid en succes.
Omdat persoonlijkheid bij mensen zo wezenlijk is,
rijst de legitieme vraag: waarom zou dat voor dieren
niet gelden? In zijn inaugurele rede als buitenge
woon hoogleraar aan Wageningen University
schetst prof. Kees van Oers hoe wij beter met dieren
kunnen omgaan als we hun persoonlijkheid kennen.
Mensen hebben een sterke band met dieren: bij de
voedselproductie, huisdieren, politiehonden, of
blindengeleidehonden, paardensport of vee in de
landbouw. Als we meer weten over dierenpersoon
lijkheden, kunnen we wellicht beter inschatten hoe

het gesteld is met hun welzijn. Dit kan misschien
ook helpen soorten van uitsterven te behoeden”, zei
prof. Kees van Oers gister in zijn inaugurele rede
‘Animal Personality, Causes and consequences of
individuality’ aan aan Wageningen University &
Research. De buitengewone leerstoel wordt gefi
nancierd door het Nederlands Instituut voor Eco
logie (NIOO-KNAW).
 

Dierenwelzijn
Onderzoek naar de persoonlijkheid van dieren
draagt bij aan een beter welzijn en de gezondheid
van dieren in gevangenschap. Ook hebben herintro
ductieprogramma’s bijvoorbeeld meer succes, als
rekening wordt gehouden met de persoonlijkheid
van de uit te zetten dieren. “Maar boven alles draagt
het bij aan ons begrip hoe individuele dieren zich
aanpassen aan een - vaak door de mens veroorzaak
te - veranderende omgeving”, zegt de hoogleraar.
Van Oers gebruikt de koolmees als een modelsoort
voor zijn werk, maar ziet allerlei parallellen met vele
andere soorten, ook met landbouwhuisdieren.
 

Ook voor mensen van belang
Het bestuderen van de persoonlijkheid van dieren
kan ook van belang zijn voor mensen, omdat de
studie bij mensen stuit op ethische beperkingen en
onmogelijkheden om de persoonlijkheid in detail te
bestuderen, zoals over partnerkeuze. Zo blijft de
genetische component van de menselijke persoon
lijkheid onbelicht. Daarnaast zijn er wel databan
ken met gegevens over uiterlijke kenmerken als
lengte en gewicht over diverse generaties, maar
ontbreken data over persoonlijkheid. Bij onder
zoeksdieren is de generatietijd veel korter en kunnen
gegevens over persoonlijkheid in korte tijd worden
verzameld.
 

Voortplantingssucces
Variatie binnen een diersoort is een natuurlijk en
functioneel verschijnsel. “Dat zien we terug in een
populatie kemphanen die behalve qua uiterlijk van
elkaar verschillen, ook in gedrag en rangorde een
andere positie innemen. Het voortplantingssucces
is van dat gedrag afhankelijk”, licht prof. Van Oers
toe. Hij richt zich op hoe deze gedragsverschillen
zijn ontstaan en wat de functie van gedragsdiversi
teit is. Van Oers bekijkt dit vanuit een evolutionair
standpunt: met behulp van gedragsgenetica en ge
dragsecologie. Hij onderzoekt bij dieren in gevan
genschap de oorzaken van de gedragsverschillen,
zoals de onderliggende genen, hersenstructuren en
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Vogelbeurzen in de regio  
 
Vogelvereniging Zang en Kleur Boskoop Iedere
1e zaterdag van de maand van 09:00 tot 13:00 uur.
Het Plantarium-gebouw, Italielaan 4, Hazerswoudedorp 
Inlichtingen: www.vogelmarkt.nl
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++
 
Vogelvereniging De Diamantvink te Oude Wete
ring Iedere 2e zaterdag van de maand van 12:00 tot
16:00 uur
Clubgebouw de Diamantvink te Oude Wetering
Inlichtingen: Hans van Egmond 071-3315023
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++
 
Vogelvereniging De Rijsenvogel te Rijsenhout
Iedere 2e zondag van de maand september t/m mei
van 9:00 tot 13:30 uur
Clubgebouw SCW Konnetlaantje, Rijssenhout
Inlichtingen A. de Waal 0297-329176
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++
 
Vogelvereniging De Kolibri Noordwijkerhout
Iedere laatste zaterdag van de maand augustus t/m
mei van 11:30 tot 15:30 uur
’t Victorhuis, Maandagsewetering te Noordwijkerhout
Inlichtingen Piet vd Berg 06-24877001
 
++++++++++++++++++++++++++++++++
 
Vogelvereniging van Vogelvrienden voor Aalsmeer
e.o. Iedere 4e zondag van de maand augustus t/m
mei van 10:00 tot 12:30 uur
In de Baccara, Baccarastraat 1, 1431 RN  Aalsmeer
Inlichtingen 06-10666878 (secretaris)

welke rol epigenetica speelt en vergelijkt die met de
gevolgen voor overleving en voortplanting in popu
laties wilde dieren.
 
Dr. Kees van Oers (Wieringen, 1971) promoveerde
in 2003 aan de Universiteit Utrecht. Hij werkte ook
aan het Max-Planck-Instituut voor Ornithologie.
Zijn hoofdpositie is Senior Scientist bij het NIOO-
KNAW. De buitengewone leerstoel Animal Persona
lity is ingebed in de WUR-leerstoelgroep Gedrags
ecologie die onder leiding staat van prof. Marc Na
guib.
 
Tekst: Jac Niessen, Wageningen University & Re
search
Foto: Wageningen University & Research
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  zaterdag 19 januari Vogelbeurs

  zaterdag 19 januari Nieuwjaarsreceptie

  vrijdag 25 januari Klaverjassen

  vrijdag   1 februari lezing Alois van Mingeroet

  vrijdag   8 februari Klaverjassen

  zaterdag 16 februari Vogelbeurs

  vrijdag 22 februari Klaverjassen

  vrijdag   8 maart Jaarvergadering

  vrijdag 15 maart Klaverjasavond

  zaterdag 16 maart Vogelbeurs

  zaterdag 20 april Vogelbeurs

  vrijdag 10 mei Klaverjassen

  vrijdag 17 mei Ledenvergadering

  zaterdag 18 mei Zaadverkoop

  zaterdag   1 juni Barbecue

  zaterdag 15 juni Zaadverkoop

  zaterdag 20 juli Zaadverkoop

  zaterdag 17 augustus Zaadverkoop

  vrijdag 20 september Ledenvergadering

  zaterdag 21 september Vogelbeurs

  vrijdag 27 september Klaverjassen

  vrijdag 11 oktober Ledenvergadering

  vrijdag 18 oktober Klaverjassen

  zaterdag 19 oktober Vogelbeurs

  vrijdag 25 oktober Klaverjasavond

  vrijdag 1 november Ledenvergadering

  vrijdag 8 november Klaverjasavond

  vrijdag 15 november Lezing inschrijven tentoonstelling

  zaterdag 16 november Vogelbeurs

  vrijdag 22 november Klaverjasavond

  zaterdag 23 november Afluisteren zangkanaries

  dinsdag 26 november Afluisteren zangkanaries

  maandag   2 december Opbouw tentoonstelling

  dinsdag   3 december Opbouw tentoonstelling/inbrengen vogels

  donderdag   5 december Opening tentoonstelling

  vrijdag   6 december Tentoonstelling open/klaverjasavond

  zaterdag   7 december Tentoonstelling open

  zaterdag 21 december G E E N   vogelbeurs

  vrijdag 20 december Klaverjasavond

  zaterdag 18 januari Nieuwjaarsreceptie

Activiteitenoverzicht 2019  (onder voorbehoud)
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Zo vrij als een vogel in een auto van Autobedrijf Van Der Gugten
Autobedrijf van der Gugten al ruim 25 jaar 
gevestigd in Katwijk. 

Een vertrouwd adres waar u terecht kunt 
voor:
• de aanschaf van nieuwe en gebruikte 

auto’s
• alle onderhoudsbeurten
• winter- en zomerbanden 
• ruitreparaties
• airco-onderhoud
• onderhoud aan uw bedrijfsauto en lease-

auto

Sinds 2015 zijn wij in het bezit van zeer 
moderne uitleesapparatuur waarmee wij 
technische storingen kunnen achterhalen en 
repareren.

Wilt u informatie over de aanschaf van een 
nieuwe auto of de kosten van een reparatie? 
Kom dan gerust langs in onze showroom voor 
vrijblijvend advies. Bellen mag natuurlijk ook. 

Autobedrijf Van Der Gugten
Heerenweg 11
2222 AM  Katwijk aan Zee

Tel. 071 -40 28 074
www.autobedrijfvandergugten.nl
E-mail: post@autobedrijfvandergugten.nl

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.00 tot 
18.00 uur, Zaterdag 9.00 tot 16.00 uur (werk-
plaats tot 12.30 uur)


