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Redactie clubblad: Piet Hagenaars
Redactieadres: piethagenaars@outlook.com
 
Inhoud:
Het is voor een ieder mogelijk om artikelen in te
zenden. Deze artikelen dienen bij de redactie inge
leverd te zijn voor 15 december. Niet tijdig ingele
verde artikelen worden doorgeschoven naar een
latere editie. De redactie neemt geen verantwoor
ding voor de inhoud van de ingezonden artikelen
en behoudt zich het recht voor om plaatsing om
redactionele redenen te weigeren.

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 01-01-2019:
Senior leden (NBvV)              €42,00
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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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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Registratieplicht vogel- en pluimveehouders
van de baan
Onze inspanningen zijn beloond. Eurocommissaris
Vytenis Andriukaitis heeft toegezegd op vragen van
europarlementariër Annie Schreijer-Pierik dat de
Commissie van plan is om Nederlandse voorstellen
(of van andere lidstaten) om houders van vogels en
pluimvee vrij te stellen van registratieplicht omdat
de administratieve lasten onevenredig zijn als je
kijkt naar het risico voor diergezondheid. Dit komt
te staan in de regelgeving die begin 2020 zal worden
vastgesteld.
Dit is precies zoals we in de consultatie gevraagd
hebben.

Bestellen tot: Afleveren ringen:

20 januari 2020 Uiterlijk 1 april 2020

20 maart 2020 Uiterlijk 15 mei 2020

RINGEN MOET
Het ringen van de vogels wordt steeds belangrijker,
niet alleen om aan anderen te kunnen laten zien dat
wij geen vogels uit de vrije natuur in ons bezit
hebben, maar omdat de in gevangenschap geboren
vogels vaak betere fokvogels zijn. Ring daarom je
vogels, zeker de wat lastiger te kweken soorten, die
in een gezelschapsvolière worden geboren. Heb je
jongen en geen ringen? Schroom niet om de ringen
commissaris te bellen.
 

Spoed bestelling: Extra  €1,= per ring. Als u ringen
wilt bestellen voor Eur. Cultuurvogels dient u het
originele formulier te gebruiken met uw BSN (het
oude sofinummer) en te ondertekenen.
Dit is een eis van het ministerie.

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 Kanarievogel te Katwijk
Iedere 3e zaterdag van de maand september t/m
maarti van 12:00 tot 15:00 uur
Stichtingsgebouw Kleindierensport,
Oude 's-Gravendijckseweg 2a, Katwijk aan Zee
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++
 
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)
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          PROFILE PAUL
  
 
 
                                      MAAKT FIETSEN
  
 
 
 
                                                     NOG LEUKER! 
 
 
 
                                                         Drieplassenweg 1,
                                                         2225 JH Katwijk, 
                                                         tel. 071 – 4012356
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Indeling tijdens de tentoonstellingsweek.
 
Maandag 2 december 19.00 uur:
Dirk Verkade, Maart Helders, Piet Hagenaars, Piet
van Zuilen, Jaap Plokker, Wim de Mooy, Gerrit
van der Zwam, Henk Oudshoorn, Jan Schaap, Cor
Schaap, Arie van Rijn, Jaap de Mol.
Staat uw naam hier niet bij?  Kom gerust om te
helpen.
 
Dinsdag 3 december 9.30 uur:
Keurkamers opbouwen door Henk Oudshoorn,
Tinus Teeuwen, Jaap Plokker. Belangstellenden.

19.00 uur:
Inkooien. We helpen elkaar. Als uw vogels in de
kooien zitten, gelieve dan de zaal te verlaten zodat
de vogels rustig de omgeving kunnen verkennen en
niet gaan vladderen en zich beschadigen.
Uiterlijk 21.00 licht uit.
 
Woensdag 4 december 07.30 zangvogels licht geven
tot 08.00, Piet Hagenaars
Uiterlijk aanwezig om 08.30 uur:
Tinus Teeuwen (voorbrengen tropen)
Jaap Plokker (voorbrengen kleur/postuurkanaries)
Michael v.d. IJssel (laptop)
Gerrit van der Zwam (voorbrenger tropen)
Aad van Niel (Zangkanarie lijsten verwerken)
Dick Verkade (keurlijsten verwerken)
Maart Helders (keurlijsten verwerken)
Piet Hagenaars (Laptop bedienaar)
Piet van Zuilen (zorgt voor de inwendige mens)
Coby / Dick Verkade; Bouwe / Jolanda Nijgh zor
gen voor het middag eten.
Na de keuring van de zangvogels deze eventueel
ophangen.
 
Donderdag 5 december om 09.00 uur:
Voerploeg:
Jaap Plokker, Dick Verkade. Maart Helders, Piet
van Zuilen, Henk Oudshoorn, Krien Onderwater,
Piet Hagenaars
Staat uw naam hier niet bij?  Kom gerust om te
helpen.
                        20.00 uur Opening
Het bestuur ziet graag dat alle aktieve leden aanwe
zig zijn tijdens de opening.
 
 
 
 

Vrijdag 6 december om  09.00 uur:
Voerploeg:
Jaap Plokker, Dick Verkade. Maart Helders, Piet
van Zuilen, Henk Oudshoorn, Krien Onderwater,
Piet Hagenaars
Staat uw naam hier niet bij?  Kom gerust om te
helpen
Om 20.00 uur klaverjasavond voor de klaverjassers
Staat uw naam hier niet bij?  Kom gerust om te
helpen.
 
Zaterdag 7 december om 09.00 uur
Voerploeg:
Jaap Plokker, Dick Verkade. Maart Helders, Piet
van Zuilen, Henk Oudshoorn, Krien Onderwater,
Piet Hagenaars
Staat uw naam hier niet bij?  Kom gerust om te
helpen
15.30 water van de kooien
16.00 Uitkooien (laten we elkaar controleren zodat
de vogels bij de eigenaar terecht komen)

birdimage.nl

De Euro-kanarie
Kanaries houden van rozen. Of beter: Europese
kanaries houden van Lottumse rozen. Echt waar:
die bestaan, Europese kanaries. En Lottum bestaat
ook. Het is een dorpje in Limburg waar zo ongeveer
waar de hele Nederlandse rozenkweek geconcen
treerd zit. Net als zo ongeveer de hele Nederlandse
populatie aan wilde Europese kanaries. Ze hebben
het naar hun zin, daar in en rond de kwekerijen. Ze
broeden er graag. Nóg wel…..
 
Want terwijl er in ontelbare Nederlandse huiska
merspietjes achter tralies zitten te fluiten is onze
vrije kanarie kortgeleden op de rode lijst beland.
Die rode lijst van de Nederlandse broedvogels is
geheel vernieuwd. De vorige versie dateert uit 2004
en was dringend aan verversing toe. Want de wereld
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staat niet stil zo min als de verandering van het
platteland en de terugloop van de biodiversiteit .
Daarom is de nieuwe rode lijst weer langer dan de
vorige. Een van de nieuwkomers is dus de wilde
kanarie.
 
Er wringt iets aan de naam kanarie. Als in de Pavlov
reactie dringt zich dat gele fluitertje in zijn sierlijke
kooitje aan je op. Maar Ruud Foppen, vogelpro
fessor en mede samensteller van de Rode Lijst helpt
ons uit de droom. De Europese Kanarie en de
Afrikaanse eilandkanarie –daar stammen die die
kooivogeltjes van af- hebben een gemeenschappe
lijke voorouder en zes neefjes of nichtjes. De prof
verwijst ons naar een lijvige wetenschappelijke pu
blicatie met duizelingwekkende stambomen en ge
netische samenhang tussen alle vinkachtige.
 
Want dat zijn de kanaries: vinken. De Afrikaanse,
waarvan nazaten al sinds de vijftiende eeuw als
huisdier functioneren, heet officieel serinus canaria,
de onze heet serinus serinus. Om het lesje nomen
clatuur maar af te maken: serinus schijnt nieuw-
latijn te zijn voor “kanarie-geel”. En kanarie is af
geleid van Canarische eilanden, wat zoveel bete
kend als de eilanden der honden. Heerlijk, dat
knutselen met namen en begrippen.
 
Wat ging er nu mis met de ooit florerende Limburg
se populatie? Dat weten wij eigenlijk niet goed. De
Prof: “Tot ongeveer 2000 is het een soort van rise
and fall –pieken en dalen- maar daarna zette een
zware achteruitgang in. Optimisten hopen dat het
weer een fall is, pessimisten denken dat de soort nu
echt verdwijnt.

KLAVERJASSEN BIJ DE KANARIEVOGEL
 
Inmiddels is het al weer eind november; de dagen
worden korter, de nachten kouder en guurder, maar
bij het klaverjassen merken we hier verder weinig
van. Deze maand hebben we weer 2 rondes gespeeld
en het is hartverwarmend als je de commentaren
hoort van de spelers. De opkomst is iets minder dan
voorgaande jaren, elke avond 3 tafeltjes maar de

gezelligheid heeft hier gelukkig niet onder te lijden.
 
Was het de eerste 2 rondes nog aftasten geblazen,
vanaf ronde 3 is de strijd echt losgebarsten. De ene
vijfduizend plusscore na de andere werd aangete
kend. Het valt wel op dat het steeds andere spelers
zijn die hoog dan wel laag scoren, dus voor de
competitie blijft het wel spannend. Waar we al een
beetje bang voor waren is wel uitgekomen: Dirk de
Mol kan het moordende tempo van de eerste twee
rondes niet vasthouden en is weer afgezakt naar de
middenmoot. Maar wie weet kan hij zich weer
herpakken.
 
Mart Vlieland werd de winnaar van ronde 3 met
5.690 punten en ronde 4 is gewonnen door Frans
Hogewoning met 5.583 punten. De eieren werden
opgehaald door Jaap van der Bent en Wim K van
der Plas. De “wilde” ronde werd  de derde avond
gewonnen door de gebroeders Schaap met 1.740
punten en Piet Hagenaars en Rien van Duijvenbo
de wisten deze de vierde avond te winnen met  1.778
punten. Volgende keer zal de einduitslag van de
vorige competitie bekend gemaakt worden.
 
De volgende rondes staan gepland op  vrijdag 6
december en 20 december, tot dan.
Hier volgt de uitslag van 8 november:
Mart Vlieland            5.690 pnt.
Piet van Zuilen          5.632 pnt.
Wim T van der Plas   5.419 pnt.
 
en die van 22 november 2019:
Frans Hogewoning     5.583 pnt.
Jaap van der Bent       5.468 pnt.
Jan Schaap                  5.183 pnt.
 
Troef Boer.
SPRINKHAANZANGER
 
Common Grasshopper Warbler, Locustella naevia
- Sprinkhaanzangers (Locustellidae)
De sprinkhaanzanger dankt zijn naam aan de zang
van het mannetje; een voortdurend rinkelend geluid
dat sprekend lijkt op dat van een sprinkhaan. Dat
is meteen het enige dat opvallend is aan deze riet-
en ruigtebewoner. Sprinkhaanzangers zijn erg on
opvallend gekleurd en leven verborgen. Ze houden
er niet van om uit de dekking van de vegetatie te
komen. Sprinkhaanzangers zijn niet zo kieskeurig
wanneer het hun leefgebied betreft; als het maar nat
en ruig is.
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HERKENNING
Best te herkennen aan zijn zang. Qua uiterlijk past
hij prima tussen alle rietvogels met overwegend
bruine bovendelen. Op de rug heeft hij zwarte
strepen en de vleugels zwarte vlekken, de onderzij
de is heel zwak gevlekt op borst en flanken. De
onderstaart dekveren zijn donker gevlekt. Geen
verschil tussen mannetje en vrouwtje, maar man
heeft zwartere snavel.
 
GELUID
Het belangrijkste kenmerk: de zang is een insectach
tige, mechanische ratel, hoger dan van snor.
 
BROEDEN
Zingt vanaf begin april tot in augustus. Broedt
vanaf ongeveer half mei tot midden juli. Vaak twee
legsels met 5-6 eieren. Broedduur 12-15 dagen. Nest
is een dik kommetje van grassen en bladeren, dat
op of vlak boven de grond wordt gebouwd in
dichte vegetatie. Jongen 12-13 dagen op het nest.
Nog 10 dagen blijven ze als familie bij elkaar.
 
LEEFGEBIED
De sprinkhaanzanger broedt in natte ruigtevegeta
ties in open gebieden, en verder is hij niet heel
kieskeurig: komt voor in vochtige rivieroevers,
ruige duinbegroeiing, jonge bomen/aanplant na
kaalslag in bos en soms ook heide met veel ruigte.
 
VOEDSEL
Voornamelijk niet-vliegende insecten, spinnen e.d..
Foerageert laag in de vegetatie, lopend/kruipend
over de grond, als een muis.
 
VOGELTREK
De sprinkhaanzanger is een lange-afstandstrekker,
en overwintert in Midden-Afrika (ten zuiden van
de Sahara). Door zijn sluwe gedrag en geheimzin

nige voorkomen is nog niet precies bekend waar hij
overwintert. Grofweg zitten ze van zuidwest Mau
ritanië en Senegal verder zuidelijk tot Sierra Leone
en het noorden van Liberia en oostelijk tot zuidelijk
Mali en noord-Ghana. De populaties van de Kau
kasus overwinteren in noordoost Afrika (Ethiopië)
en de Russische vogels in India. Nachttrekker.
Najaarstrek van augustus-oktober, voorjaarstrek
maart-april. Komt vanaf begin april aan in de
broedgebieden in Nederland.
De sprinkhaanzanger is een vogelsoort die niet ge
makkelijk te inventariseren is. Alleen de zingende
mannetjes zijn relatief eenvoudig waar te nemen.
De precieze aantallen echter zijn moeilijk te bepa
len, maar tegenwoordig zijn het er meer dan de
vorige grootschalige telling in de periode 1979-1985.
Is sinds 1990 toegenomen met minder dan 5% per
jaar.
 
Aantal broedparen in Nederland in de periode
2013 - 2015 tussen 5100 en 6200.
Geschat max. overwinteraars / doortrekkers is vrij
klein.
Bron: Sovon Vogelonderzoek Nederland

Afrikaanse varkenspest dicht bij Pools-Duit
se grens: waakzaamheid is geboden
 
Dutch Wildlife Health Centre (DWHC),
Zoogdiervereniging
Afrikaanse varkenspest komt al lang in Polen voor,
maar dook recent vlak bij de Pools-Duitse grens op.
Zo'n afstand kan alleen met behulp van de mens
afgelegd zijn. Het is een ernstige ziekte met grote
gevolgen voor populaties van wilde zwijnen en voor
de varkenshouderij. Het is enorm belangrijk om
waakzaam te blijven om insleep van Afrikaanse
varkenspest te voorkomen.
 
Afrikaanse varkenspest (AVP) is een dodelijke vi
rusziekte voor varkens, maar ongevaarlijk voor
mensen. De ziekte komt al jaren in Polen voor, maar
is nu in een gebied driehonderd kilometer ten westen
van de bekende locaties opgedoken, niet ver van de
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Pools-Duitse grens. Als een virus een dergelijke
afstand aflegt, dan speelt menselijk handelen daar
in een rol. Een dergelijke uitbraak wordt een punt
introductie genoemd. Ook in Bulgarije heeft het
virus recent een grote sprong gemaakt en komt AVP
nu ook voor aan de grens met Griekenland. Deze
nieuwe gebieden, waar AVP nu voor het eerst is
vastgesteld, maken duidelijk dat het zeer belangrijk
is om waakzaam te blijven en om insleep te voor
komen. Ook in Nederland kan het virus opduiken
door onzorgvuldig handelen van mensen.
 

Huidige verspreiding van AVP in Europa
Afrikaanse varkenspest komt momenteel in Europa
voor in de volgende landen: België, Bulgarije, Est
land, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Slowa
kije, Oekraïne, Hongarije, Sardinië en Servië. Meer
specifiek, bij gehouden varkens is het AVP gemeld
in Bulgarije, Litouwen, Polen, Roemenië, Slowa
kije, Oekraïne en Servië. Bij wilde zwijnen kon in
de laatste maanden het virus worden vastgesteld in
België, Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen,
Polen, Roemenië, Slowakije, Oekraïne, Hongarije
en Sardinië. In sommige landen is het alleen aanwe
zig in gehouden varkens of juist alleen in wilde
zwijnen.
 
In buurland België, waar tot dusver alleen wilde
zwijnen zijn besmet, is de situatie rond AVP mo
menteel stabiel. De eerste vondst van een wild zwijn
met AVP was in september 2018. Het laatste geval
dateert van eind oktober 2019. Het aantal wilde
zwijnen dat positief is getest op AVP ligt nu op 829,
op een totaal van 4196 geteste wilde zwijnen. Ook
in België was sprake van een puntintroductie.
 
Alertheid

De mogelijke besmettingsroutes van Afrikaanse
Varkenspest (Bron: FSVO)De recente puntintro
ducties van AVP maken duidelijk dat het belangrijk
blijft om waakzaam te zijn om insleep van de ziek
te te voorkomen. Een puntintroductie wordt ver
oorzaakt door menselijk handelen, bijvoorbeeld

door het weggooien van een broodje worst, via vuile
laarzen of via het meenemen van delen van karkas
sen van geschoten wilde zwijnen. De mogelijke be
smettingsroutes worden goed weergegeven in de
figuur hiernaast van de Federal Food Safety and
Veterinary Office (FSVO), Bern, Zwitserland.
 
Meld ieder dood gevonden wild zwijn
Een vroegtijdige signalering van AVP is zeer belang
rijk om de impact van een eventuele puntintroduc
tie in Nederland zo klein mogelijk te houden. Zo
lang er nog geen AVP is in Nederland, geldt het
huidige protocol ‘melden en monstername gevon
den wild zwijn kadaver’ van het Ministerie van
LNV en de NVWA: elk gevonden kadaver van een
wild zwijn, waarbij geen sprake is van een duidelij
ke doodsoorzaak zoals genoemd bij de criteria,
wordt beschouwd als een verdenking en moet direct
worden gemeld.
 
Criteria voor verdenking van AVP
Heeft het zwijn:
 geen sporen van een aanrijding/verkeersongeval,
 geen sporen van afschot,
 geen sporen van stroperij.
Meld het wild zwijn direct bij de lokale beheerder.
Hij of zij zal contact opnemen met de provinciale
zwart-wild-coördinator. Of meld het rechtstreeks
bij de provinciale zwart-wild-coördinator.
Tenslotte, tot op heden is Nederland nog niet ge
troffen door AVP. Dat is goed nieuws, maar waak
zaamheid blijft geboden.
Meer informatie
Dutch Wildlife Health Centre over AVP
NVWA over AVP
Jagersvereniging over AVP
Rijksoverheid over AVP
Wageningen University & Research over AVP
Tekst: Margriet Montizaan, Dutch Wildlife Health
Centre, Universiteit Utrecht en Maurice La Haye,
Zoogdiervereniging
Foto: Zoogdiervereniging
Figuur: Federal Food Safety and Veterinary Office
(FSVO)

Ook provincie Overijssel aan de slag voor
biodiversiteit
De biodiversiteit loopt fors terug, ook in Overijssel.
Verzuring, verdroging, bemesting en versnipperde
leefgebieden maken dat planten en dieren het
moeilijk hebben en lokaal verdwijnen. De provincie
Overijssel wil die verschraling van de natuur tegen
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gaan, met goede informatie en financiële tegemoet
komingen.
 
Ecoloog Ben van Dinther van de provincie: "We
kunnen het niet voor de hele provincie regelen, maar
wel bijdragen aan initiatieven. Iedereen kan zijn
eigen leefomgeving vergroenen."
 
Biodiversiteit betekent simpel gezegd een grote
variatie aan planten en dieren in de natuur. En daar
gaat het mis: de laatste jaren is de biodiversiteit
dramatisch teruggelopen, ook in een groene provin
cie als Overijssel. "Weliswaar hebben we nog een
redelijk netwerk van landschapselementen zoals
houtwallen, poelen, ruige akkerranden en soorten
rijke bermen, maar in de monocultuur van bepaal
de landbouwgebieden kunnen dieren geen beschut
ting en voedsel vinden." Van Dinther heeft nog
herinneringen aan de vogels die het Overijsselse
landschap vroeger kleurden. Patrijs, veldleeuwerik,
nachtegalen. "En wanneer hoor je nog de roep van
de koekoek? Doordat het aantal insecten en de te
rugloopt, krijg je ook steeds minder vogels."
 
Maar hoe erg is dat? In de historie van de wereld
zijn toch wel vaker soorten verdwenen? "Dat klopt,
maar nooit in zo’n tempo en op zo’n schaal als het
nu gebeurt. Het is geen achteruitgang door natuur
lijke processen maar door grootschalig ingrijpen
van de mens", legt Van Dinther uit. Ook al heb je
geen groen hart, de gevolgen van het uit evenwicht
raken van de natuur zijn ook voor de mens direct
voelbaar. Als vogels en vleermuizen verdwijnen,
krijgen dieren die wij als lastig ervaren - zoals eiken
processierups, buxusmot en steekmug - vrij spel.
 

Hulp inroepen
De teloorgang klinkt bijna onomkeerbaar, maar
gelukkig kunnen Overijsselaars zelf veel doen voor
groen. En daar helpt de provincie bij. Soms met
financiële tegemoetkomingen, soms met voorlich
ting. "Als mensen geïnteresseerd zijn om hun leef
omgeving te vergroenen kunnen ze de hulp inroepen
van onze ontwerpateliers. Daarin zitten land
schapsarchitecten en ecologen. Samen kijken we
wat er al in jouw omgeving leeft of zou kunnen leven
en maken daar een plan bij. Een poel graven voor
kamsalamanders heeft bijvoorbeeld alleen zin als
die al in je buurt zitten, ze kunnen maar 500 meter
afleggen." De provincie heeft een lijst van 114
‘aandachtsoorten’ gemaakt: planten en dieren die
hier van nature voorkomen en het nu zwaar hebben.

Projecten waarin leefgebied voor deze aandacht
soorten wordt hersteld, krijgen subsidie.
 
Van Dinther erkent dat de geldpot voor groene
initiatieven niet oneindig is. "Er is niet genoeg om
het voor de hele provincie ineens te regelen. Maar
we kunnen wel de goede voorbeelden laten zien,
zodat die navolging kunnen krijgen, bijvoorbeeld
binnen landbouwsector LTO." Zo leidde een pro
ject waarbij boeren delen van hun grasland onder
water zetten voor steltlopers al tot meerdere aan
vragen voor plasdraspompen.
 

Bloeiende akkerranden
Nog een goed voorbeeld dat al navolging van buren
kreeg, zijn de bloeiende akkerranden van Annuska
en Leo de Jongh uit Wijhe. Zij legden bij hun ak
kerbouwbedrijf bloeiende akkerranden, een voed
selakker en een keverbank aan. "Een bloeiende
akkerrand is een natuurlijke manier om plaagdieren
te bestrijden. In zo’n rand zitten volop natuurlijke
vijanden van bijvoorbeeld de bladluis, zoals het
lieveheersbeestje en de sluipwesp. En weidevogels
en klein wild vinden er beschutting en voedsel." Ook
pootten ze op een vochtige oever duizenden bolle
tjes van de kievitsbloem en zetten ze hun schapen
in een afrastering van meidoorn. Om wilde bijen te
ondersteunen, plantten ze een hoogstamboom
gaard met oude rassen en op een voedselakker
scharrelen fazanten, patrijzen en reeën hun kostje
bij elkaar.

Leo en Annuska de Jongh bij hun bloeiende akker
rand (Bron: Natuur voor Elkaar)

Ook economisch voordeel
Leo en Annuska en heel veel voorbijgangers genie
ten van de rijke bloei met onder andere Phacelia
(bijenbrood) en zonnebloemen. Maar ze hebben er
ook economisch voordeel van: "Klanten waarderen
het, en komen ook speciaal bij ons uien en aardap
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pels kopen. We hoeven door deze natuurlijke be
strijding bijna niet te spuiten, hooguit tegen aard
appelziekte in een natte zomer, maar liever niet.
Elke keer spuiten kost ons veel geld. Als dat niet
hoeft, kunnen we de prijzen laag houden en een
beetje schade nemen we voor lief. We boeren met
de natuur, dat vinden we zelf prachtig maar we
krijgen ook bewuste klanten. En het werkt aanste
kelijk: buren hebben ook bloeiende akkerranden
ingezaaid."
 

Ruige overhoekjes
In Noordoost-Twente zet natuur- en vogelwerk
groep De Grutto zich in voor natuurherstel en -
behoud, met name voor weidevogels, patrijzen en
andere boerenlandvogels. In de 36 jaar dat de ver
eniging bestaat, zag Johan Drop de diversiteit van
het landschap achteruit lopen. "Vroeger was het
landschap een lappendeken van verschillende ge
wassen: kleine akkertjes met afwisselend rogge,
haver of suikerbieten en daartussen kleine over
hoekjes die gewoon ruig waren. Nu heb je uitge
strekte percelen met alleen Engels raaigras, die
worden gemaaid tot aan de sloot. Daarin vinden
vogels en klein wild geen beschutting of voedsel
meer. In hele gebieden komt geen kievit meer voor."

Johan Drop met een kerkuil (Bron: Natuur voor
Elkaar)
Met de beschuldigende vinger naar de boeren wij
zen, is niet reëel, vindt Drop. "De melkfabrieken
gaven jarenlang premie op zoveel mogelijk liters
melk. Daarin zie je nu wel een kentering: grote be
drijven als Campina en Coberco komen boeren
tegemoet die iets voor de natuur willen doen. De
verandering moet je samen tot stand brengen. We
overleggen bijvoorbeeld met boeren en jagers waar
we ruige stukjes kunnen inzaaien, op plekken waar
nog wat patrijzen zitten. Als we die eerst maar eens
behouden, dan komen er misschien op den duur
jongen en kan het evenwicht zich herstellen."

Niet in zak en as
 
Om de inkomstenderving van boeren een beetje te
compenseren, maken ze gebruik van een regeling
van de provincie. Zo wordt ook het zaaigoed be
taald. "Tot nu toe werken boeren graag mee, ze
vinden het als buitenmensen gewoon mooi." De
provincie ondersteunde ook bij de aanleg van een
oeverzwaluwwand in ’t Zoekerveld bij Saasveld. En
bij het maken van nestkasten voor kerkuilen voor
heel Twente. Geduld is een schone zaak, net als
optimisme. "Iedereen kan in zijn omgeving iets
doen, en er zijn genoeg mooie regelingen waar je
gebruik van kunt maken. Van in zak en as zitten
knapt de natuur niet op, je moet gewoon aanpak
ken", roept Drop op.
 
Ook als je niet buiten woont of werkt, kun je ver
groenen. "Mensen kunnen veel doen in hun tuin, of
op hun bedrijventerrein. Daar helpen we graag bij",
zegt ecoloog Van Dinther.
 

Biodifestival
Op 4 december willen we alles en iedereen die van
betekenis is en kan zijn voor biodiversiteit in Over
ijssel samenbrengen. We bieden je een festival vol
interessante sprekers, motiverende workshops en
kansen om elkaar te ontmoeten en van elkaar te
leren. Dat alles tegen het decor van de prachtige
Sallandse Heuvelrug, op de Holterberg. Als dat niet
inspireert! Zet het Biodifestival met grote letters in
je agenda en meld je aan.

 
Meer informatie van de provincie Overijssel
Op Natuurvoorelkaar.nl vind je nog veel meer in
formatie en inspiratie rondom biodiversiteit
 
Tekst: Frederike Krommendijk, provincie Overijs
sel
Foto's: Natuur veel Elkaar (leadfoto: Leo en An
nuska de Jongh bij hun bloeiende akkerrand)
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Een dag van vogels en vogelaars
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Voor de tweeënveertigste keer organiseert Sovon de
Landelijke Dag, het jaarlijkse evenement voor ac
tieve vogelaars in Nederland. Deze keer gaat een
deel van het programma over vogelziekten en over
onze vogels in Afrika. De dag wordt gehouden op
30 november in de Reehorst in Ede.

 
Vogelziektes komen steeds meer in de belangstelling
te staan. Uitbraken van vogelgriep, botulisme, het
geel en usutuvirus zijn regelmatig in het nieuws.
Moeten we ons hierover zorgen maken? Welke
patronen zien we en wat komen we te weten over
de oorzaken van sterfte? Bij het beantwoorden van
deze vragen kunnen vogelaars een belangrijke rol
spelen. Bijvoorbeeld door het melden van dode
vogels. In het Verenigd Koninkrijk is al langer er
varing met deze aanpak. Hier hebben ziektes de
laatste jaren een groot effect gehad op vogelpopu
laties. Zo verdween twee derde van de Britse
Groenlingen als gevolg van trichomonas. Becki
Lawson van de Royal Society of London houdt
tijdens de Landelijke Dag een verhaal over hoe ci
tizen science meer kennis oplevert over de omvang
van zulke uitbraken. Deelnemers aan haar Garden
Birdwatch helpen mee door zieke en dode dieren te
melden. Die worden vervolgens in het lab onder
zocht op ziekten. De opzet van het project is sterk
vergelijkbaar met het dode-vogelproject van Sovon
en het Dutch Wildlife Health Center. Ook zij zijn
tijdens de Landelijke Dag aanwezig om meer infor
matie te geven over het onderzoek naar vogelsterf
te in Nederland.
 

Onze vogels in Afrika
Een groot deel van onze broedvogels overwintert in
Afrika: de zogenaamde Afrikagangers. Veel van
deze soorten verblijven daar zelfs (veel) langer daar
dan bij ons. De overwinteraars zijn globaal onder
te verdelen in vijf groepen, met elk een eigen leefge
bied in Afrika. De ontwikkelingen daar zijn van
invloed op de broedaantallen in ons land. Het meest
noordelijk in de droge, woestijnachtige delen van
de Sahel overwinteren de vogels als de Tapuit en

Grauwe Kiekendief. Daaronder is de zone met de
riviervlaktes van de natte Sahel. Daar overwinteren
moerasvogels als de Purperreiger en Rietzanger. De
derde groep zijn de vogels die in halfopen land
schappen overwinteren, zoals de Gekraagde Rood
staart en de Spotvogel. In de tropische bossen van
Guinee tot aan Congo verblijven Wielewalen en
Koekoeken. Het verst weg trekken onder andere de
Boerenzwaluw en Boomvalk. Die verblijven in
zuidelijk Afrika.

 
Dode kuifeend (Bron: Roy Slaterus)

Afname en herstel
Wat opvalt is dat alle groepen Afrikagangers sinds
1960 een flinke afname in aantallen laten zien, maar
sinds de eeuwwisseling weer een lichte toename
vertonen. Dit zien we bij de meeste vogelsoorten.
Maar niet bij vogels die in de droge savannes in de
Noordelijke Sahel overwinteren, zoals dus de Ta
puit en Grauwe Kiekendief. Bij de moerasvogels uit
de natte gebieden in de Sahel, onder meer Rietzan
gers en Purperreigers, is het een ander verhaal. Deze
vogels zijn erg afhankelijk van de regenval in de
augustus tot en met oktober, wanneer er veel rivie
ren buiten hun oevers treden. Na een dip met grote
droogte in de jaren 70 en 80 gaat het de laatste
dertig jaar weer een stuk beter met deze soorten.
Broedvogeltellingen in Nederland laten bij deze
groep weer een toename zien. Zo veel zelfs, dat de
stand weer terug is op het niveau van de jaren zestig.
Tekst: Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto's: Bennie van den Brink (leadfoto: Boerenzwa
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  zaterdag 18 januari Nieuwjaarsreceptie

  zaterdag 18 januari Vogelbeurs

  vrijdag 24 januari Klaverjassen

  vrijdag   31 januari lezing

  vrijdag   7 februari Klaverjassen

  vrijdag 21 februari klaverjassen

  zaterdag 22 februari Vogelbeurs

  vrijdag   6 maart Jaarvergadering

  vrijdag 20 maart Klaverjasavond

  zaterdag 21 maart Vogelbeurs

  vrijdag 27 maart Ledenvergadering

  zaterdag 18 april Vogelbeurs

  zaterdag 16 mei Zaadverkoop

  zaterdag   6 juni Barbecue

  zaterdag 20 juni Zaadverkoop

  zaterdag 18 juli Zaadverkoop

  zaterdag 15 augustus Zaadverkoop

  vrijdag 18 september Ledenvergadering

  zaterdag 19 september Vogelbeurs

  vrijdag 25 september Klaverjassen

  vrijdag 9 oktober Ledenvergadering

  vrijdag 16 oktober Klaverjassen

  zaterdag 17 oktober Vogelbeurs

  vrijdag 23 oktober Klaverjasavond

  vrijdag 6 november Ledenvergadering

  vrijdag 13 november Klaverjasavond

  vrijdag 20 november Lezing inschrijven tentoonstelling

  zaterdag 21 november Vogelbeurs

  vrijdag 27 november Klaverjasavond

  dinsdag 24 november Afluisteren zangkanaries

  zaterdag 28 november Afluisteren zangkanaries

  maandag   30 november Opbouw tentoonstelling

  dinsdag   1 december Opbouw tentoonstelling/inbrengen vogels

  donderdag   3 december Opening tentoonstelling

  vrijdag   4 december Tentoonstelling open/klaverjasavond

  zaterdag   5 december Tentoonstelling open

  vrijdag 18 december Klaverjassen

  zaterdag 19 december Vogelbeurs

  zaterdag 16 januari Nieuwjaarsreceptie

Activiteitenoverzicht 2020  (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)


