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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

4

AALSCHOLVERS in grote getale in de augustus bezet. Tweede legsels vanaf half april,
maar lagere aantallen. Broedt in kolonies, dicht bij
Zuidduinen.
Gisteren was ik met een vriendin in de Zuidduinen.
Bij de meertjes zagen we op enige afstand een
enorme hoeveelheid Aalscholvers in de bomen.
Sommige met hun vleugels wijd om te drogen. Ze
vlogen af en aan. Geen idee of ze daar ook nestelen.
(Volgens onderstaand verhaal gevonden op internet
wel). Het was in ieder geval een prachtig plaatje.
Mijn vriendin had ze vorig jaar ook gespot.

visrijk water. In het binnenland in moerasbossen,
aan de kust ook in duinen, kwelders en op eilanden.
Broedt meestal in bomen, soms ook op de grond of
in riet. Baltsritueel op nest, waarbij overvliegend
vrouwtje wordt aangetrokken door onder meer de
fel afstekende witte dijen. Nest van gemiddeld 3-4
eieren. Broedduur 27-31 dagen. Jongen vliegvlug na
zo'n 50 dagen.

pixabay.com

LEEFGEBIED
Leeft nabij zout en zoet water. Broedt in kolonies
nabij grote wateren en veelal in bomen. Op eilanden
die vrij zijn van predatie ook op de grond of in riet.
Grootste kolonies in het IJsselmeergebied, daar
naast Waddeneilanden, Deltagebied en Hollandse
duinen en moerasgebieden. Enkele kolonies in ri
vierengebied. In Scandinavië en Groot-Brittannië
zeevogel, broedt daar op rotskusten. Buiten de
broedtijd niet aan de kolonies gebonden. Grote
concentraties doorgaans in Waddengebied (nazo
mer), IJsselmeergebied (inclusief Markermeer),
Deltagebied en langs de rivieren.

(Tekst van Vogelberscherming.nl) De aalscholver is
een oude, vertrouwde bewoner van het waterrijke
Nederland. Het is een forse, donkere watervogel
met gehaakte snavel. Een goed instrument voor de
visvangst. Hun vlucht is stevig en resoluut, ze vlie
gen in strakke lijn naar hun bestemming. Vertrouwd
is ook het beeld van aalscholvers met gespreide
vleugels om ze te laten drogen. Aalscholvers broe
den in kolonies.
De aalscholver lijkt een zwarte vogel. Feitelijk is het
verenpak grotendeels diep bronsgroen. Elk veertje
van de bovenvleugels heeft een subtiel zwart randje.
Dat geeft de vogel een ‘geschubd’ uiterlijk. In het
voorjaar kleuren de vogels op hun mooist. De
wangen en dijen zijn dan wit bevederd en de kruin
en nek van zilverwitte manen voorzien. De onbeve
derde keel kleurt dan geel. Dit prachtkleed ver
dwijnt in de loop van het broedseizoen.

VOEDSEL
Vis, vooral de vissoorten die plaatselijk het meest
voorhanden zijn. Paling (aal) is dat allang niet meer.
Veelal vissoorten die commercieel minder interes
sant zijn. Uit de Nederlandse binnenwateren voor
al soorten als pos, baars, blankvoorn en spiering.
Daarnaast behoorlijke hoeveelheden brasem, het
geen bijdraagt aan het tegengaan van verstikkende
algengroei. De brasem eet namelijk watervlooien
die de algen in bedwang houden.
VOGELTREK
Trekbewegingen afhankelijk van geografische

GELUID
In de kolonies erg luidruchtig. Diverse lage keel
klanken; volwassen vogels roepen vaak "rraaaahh
h", de jonge vogels kokken en kekkeren. Buiten
broedseizoen zelden te horen.
BROEDEN
De broedperiode begint vroeg, soms al in december.
Late broedsels tot in juni, kolonies dan tot eind

pixabay.com
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PROFILE PAUL

MAAKT FIETSEN

NOG LEUKER!

Drieplassenweg 1, 2225 JH Katwijk, tel. 071 – 4012356
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pixabay.com

regio. Britse vogels verlaten broedgebieden en ver
trekken naar de kust of naar visrijke gebieden
landinwaarts. Aalscholvers van rond Kaspische en
Baltische zee overwinteren in open wateren of
trekken naar Middellandse Zee. Aalscholvers uit
West-Europa verspreiden zich of trekken zuid- tot
zuidwestwaarts naar open meren of kustgebieden,
tot aan Tunesië. Wegtrek van onze aalscholvers bij
streng winterweer, overwegend zuidwaarts tot aan
Middellandse Zee. Tijdens trek en in winter in ons
land aalscholvers uit Oostzeegebied en NoordDuitsland.
Annelies van Duijvenbode.

Nestkasten voor de tapuit

In het Noord-Hollands duinreservaat huist de
laatste tapuitpopulatie van de kalkrijke kustduinen.
Sinds begin jaren 90 is de populatie echter drastisch
geslonken. Daarom zijn in 2018 een vijftigtal nest
kasten voor deze soort in het duingebied ingegra
ven. De nestkasten bieden bescherming tegen pre
datie en vergroten de kans dat de jongen succesvol
worden grootgebracht.

In het Noord-Hollands duinreservaat huist de
laatste tapuitpopulatie van de kalkrijke kustduinen.
Sinds begin jaren 90 is de soort als broedvogel
echter sterk achteruitgegaan in ons land. Ook in het
Noord-Hollands duinreservaat is de populatie
drastisch geslonken: van 24 paar in 2011 naar
slechts 3 paartjes in 2017 en 2 paartjes in 2018.
Als broedvogel van open, zandige gebieden heeft de

tapuit veel te lijden gehad onder de verruiging en
vergrassing van heide en het open duinlandschap
onder invloed van stikstofdepositie. Dit werd nog
eens versterkt door de achteruitgang van de konijn
populaties in het duin. Tapuiten broeden namelijk
graag in konijnenholen, maar door de afname
ontstond een tekort aan holen en dus aan geschikte
nestgelegenheid. Dit maakt de broedvogel extra
kwetsbaar voor predatie door vossen en marterach
tigen. In het Noord-Hollands duinreservaat wordt
in sommige jaren zestig procent van de nesten ge
predeerd (van Oosten et al., 2015).

Ingegraven nestkast (Bron: PWN)
Omdat de tapuit een karakteristieke soort is van het
open duin en als broedvogel in Nederland sterk
onder druk staat, levert terreinbeheerder PWN
extra inspanning om de huidige populatie te behou
den en te verleiden tot uitbreiding. In 2018 zijn een
vijftigtal nestkasten voor tapuiten ingegraven op
diverse locaties in het Noord-Hollands duinreser
vaat. De nestkasten bieden bescherming tegen
predatie en vergroten de kans dat de jongen succes
vol worden grootgebracht en kunnen uitvliegen.
Tapuiten zijn heel plaatstrouw en er vindt nauwe
lijks immigratie uit andere populaties plaats. Het
aantal jongen dat uitvliegt, is dus grotendeels bepa
lend voor de groei en instandhouding van de popu
latie op een bepaalde locatie.
In 2018 werd nog geen gebruik gemaakt van de
nestkasten, maar in 2019 werden drie nestkasten
bewoond en in twee daarvan werd succesvol ge
broed. In één nestkast werden twee nesten succesvol
grootgebracht, wat resulteerde in elf uitgevlogen
jongen die allemaal zijn geringd. Interessant is dat
het vrouwtje van dit paartje afkomstig is van Texel,
waar ze in 2018 als nestjong is geringd. Eerder in
het artikel werd al genoemd dat tapuiten zeer
plaatstrouw zijn en dat er weinig uitwisseling
plaatsvindt tussen populaties. Cruciaal voor even
tuele immigratie is dat het habitat ter plaatse zeer
geschikt is. Mogelijk hebben de nestkasten het
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Texelse vrouwtje verleid om te blijven, waardoor
toch het broodnodige verse bloed aan de populatie
in het Noord-Hollands duinreservaat is toege
voegd. Het mannetje van dit paartje is in 2018 ge
boren in het Noord-Hollands duinreservaat en hier
in 2019 dus teruggekeerd.
In de tweede nestkast werden tenminste drie jongen
succesvol grootgebracht. Het paartje bestond uit de
zus van het mannetje dat in de andere nestkast heeft
gebroed en dus ook is teruggekeerd naar haar ge
boortegrond en een onbekend mannetje (niet
waargenomen).
Ook dit voorjaar zullen de nestkasten weer klaar
gemaakt worden voor gebruik en zal eventueel
broedsucces worden gemonitord door een aantal
zeer bevlogen vrijwilligers en onderzoeker Herman
van Oosten. De Noordduinen (beheerder Land
schap Noord-Holland) kenden in 2019 een buiten
gewoon goed tapuitenjaar met maar liefst meer dan
200 uitgevlogen jongen. We zijn benieuwd of dit
broedsucces bij onze noorderburen dit jaar mis
schien ook tot extra broedparen in het NoordHollands duinreservaat leidt. Jongen worden indien
mogelijk geringd om informatie te verzamelen over
populatiesamenstelling, overwinteringsgebieden en
mogelijke uitwisseling met populaties elders.

Bron: pixabay.nl

Kauw, koolmees en merel
Beleef de Lente opent nu extra camera’s bij drie
tuinvogels: de kauw, de koolmees en de merel.
Kauw en koolmees broeden in een nestkast, waarbij
zowel een camera binnen als buiten de kast is ge
monteerd. De merel heeft zelf een nest geregeld.
De vorige edities niet aanwezig, maar weer terug
van weggeweest is de merel. De merel heeft een
nestje gebouwd met wat takjes en mos onder een
dakgoot. Inmiddels heeft het mannetje het nest al
aan het vrouwtje laten zien. Dit kan tot wat moois
gaan leiden.

Tekst: PWN
Foto's: Luc Hoogenstein; PWN

Vogels kijken voor binnenblijvers

Vogelbescherming Nederland
Niets te doen door het corona-virus? Voor vogels
kijken hoef je niet naar buiten! Beleef de Lente van
Vogelbescherming Nederland opent drie extra
webcams: bij de koolmees, de merel en de kauw.
Drie tuinvogels die bijna iedereen wel in de tuin ziet
verschijnen, mits deze groen genoeg is. Nu kan ie
dereen via Beleefdelente.nl ook zien wat er ín het
nest gebeurt.
Op het moment dat de camera’s van Beleef de Lente
van Vogelbescherming live gingen, afgelopen 1
maart, was er al genoeg te beleven. De bosuil
broedde op twee eieren, er werd volop gepaard bij
de ooievaars en geknuffeld bij de steenuilen. De
strijd tussen de roofvogels bij het zeearendennest is
nog niet beslecht. Voor de kijkers van Beleef de
Lente is dat volop genieten.

Na twaalf jaar afwezigheid is de merel weer terug
voor de camera's van Beleef de Lente (Bron: Marc
Scheurkogel)
De koolmees is als vaste klant niet meer weg te
denken uit Beleef de Lente. Vorig jaar bracht het
mezenpaar een succesvol broedsel voort. Hopelijk
is dat ook weggelegd voor de mezen die zich nu voor
de lens begeven.
De kauwen, vorig jaar nog brutale krakers van de
kerkuilenkast, hebben dit jaar een eigen woning
toebedeeld gekregen. En niet zomaar één: een heuse
twee-onder-een-kap. Wie weet zorgt dit ervoor dat
een extra paartje kauwen (typische koloniebroe
ders) zijn intrek neemt.
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en wespen zijn gewend om weggeblazen te worden
door de wind. Het enige wat je hoeft te doen, is
blazen. Ze steken pas als ze klem komen te zitten.
Of als je te dicht bij hun nest komt, met name bij
drukkend weer.”

Vorig jaar raakten de kauwen bijna uit beeld door
de aangesleepte takken voor de camera (Bron:
Pixabay)
Mooie momenten als clipje
Kortom, met deze nieuwe vogels bij de soorten die
al druk doende zijn, valt er voor de kijkers voldoen
de te beleven deze lente! Omdat ook binnenblijvers
niet 24 uur per dag de tijd hebben om te kijken,
verwerkt Vogelbescherming alle mooie, spannende
en bijzondere momenten tot een clipje. Zo hoef je
niets te missen.
Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto's: Marc Scheurkogel; Pixabay

Bijen hebben nog steeds de gunfactor

Provincie Noord-Brabant
Met enige fantasie kun je stellen dat Pieter van
Breugel aan EHBI doet: Eerste Hulp Bij en andere
Insecten. De 72-jarige Veghelaar met de schilder
achtige naam staat als auteur van Gasten van bij
enhotels namelijk te boek als dé Nederlandse ken
ner van insectenhotels. Als vrijwilliger breekt hij
graag een lans voor ‘insectenhulp’, met name aan
bijen en wespen.
De hyacinten en krokussen hebben inmiddels hun
kopjes weer opgestoken en dus is ook bijen- en
wespenactiviteit aanstaande. Nou zit niet iedereen
daarop te wachten; wat dat betreft is de angst voor
de angel diep geworteld. Zeker als wespen in augus
tus op zoek gaan naar zoetigheid en ons lastigvallen
op terrasjes. Daarvoor heeft Pieter een tip: “Bijen
10

Hoornaar, wespen en bijen (Bron: Silvia
Hellingman)
Van bijen weten we dat ze een belangrijke schakel
zijn in de bestuiving van planten en (fruit)bomen.
Maar wespen, die hebben toch geen enkel nut? Wel
degelijk, bezweert de Veghelaar. Daarvoor eerst
wat achtergrond: “Er zijn 5000 soorten wespen in
Nederland, waarvan we er maar drie kennen: de
gewone wesp, de Duitse wesp en de hoornaar.
Graafwespen zijn onbekend, terwijl die rupsen en
kevertjes vangen waar we last van hebben.” Ook de
wespen die we het liefst doodslaan, dragen bij aan
de bestuiving. “Bovendien vervullen ze een belang
rijke rol in het opruimen van plaagdieren: muggen,
brom- en strontvliegen.”
Eindeloze puzzel
Pieter is gebiologeerd door de leefwereld van de vele
soorten solitaire bijen. “Hun diversiteit en samen
hang is verbluffend: hoeveel andere soorten ze
aantrekken die ervan afhankelijk zijn. Een ecosys
teem als een eindeloze puzzel die voortdurend ver
rast.” Zo zijn er soorten die verschrikkelijk veel op
elkaar lijken. Onder een vergrootglas moet je hun
stipjes tellen om de verschillen te vinden. “En dat
die dan zo’n groot verschil in leefwijze hebben. De
een vliegt op klimop, de ander op zeeaster of
struikhei. Dat blijft intrigerend, want normaal ge
sproken zou je ze allemaal op één hoop gooien.”

Grote bladsnijder (Bron: Pieter van Breugel)
Zijn fascinatie voor ‘vliesvleugeligen’ ontstond
veertig jaar geleden. Pieter was net benoemd als

docent scheikunde – “Ik had een heel goed cijfer
voor biologie, maar zag op tegen al die Latijnse
benamingen” – aan het Zwijsen College in zijn
woonplaats. Tijdens wandelingen met collega’s
werd ook het emplacement van het Duits Lijntje
aangedaan, de spoorverbinding Boxtel-VeghelWesel. Op dit kale, zonbeschenen terrein vielen de
wandelaars in het voorjaar zandhoopjes op. Die
bleken te zijn gegraven door solitaire (of wilde)
bijen.

toe dat zowel burgers als overheden hierover naden
ken. “Gemeenten als Eindhoven pikken dat goed
op. De Provincie Noord-Brabant zet in op bermen
als natuurgebied, door ecologisch beheer.”

Verhalen vertellen
“Toen was ik verkocht. Van mijn broer kreeg ik een
tweedehands camera en ging er foto’s van maken.
Vervolgens ben ik erover gaan lezen. Het werd zo
intrigerend dat ik in mijn tuin een bijenhotel maak
te. Na een jaar of vijf ging ik er verhalen over ver
tellen, dat was tenslotte mijn beroep. Ik raakte ook
bevriend met Theo Peeters, een van de grote bijen
kenners van Nederland. Daardoor leerde ik nog
meer deskundigen kennen en ging m’n kennis met
sprongen vooruit.” Kennis die hij bundelde in zijn
boek Basisgids wilde bijen, en deelt tijdens lezingen
en cursussen.

Duitse wesp (Bron: Pieter van Breugel, Saxifraga)
Zelf doet hij er alles aan om de diversiteit in stand
te houden. Namens natuurorganisatie IVN zit
Pieter in het Platform Natuur en Landschap Meie
rijstad, om die gemeente te adviseren over groenbe
heer en -onderhoud. Hij is er lid van imkersvereni
ging Bijerijstad en werkt bij de landelijke imkers
bond NBV mee aan een cursus ‘biodiversiteitsam
bassadeur’. En bij de vereniging voor veldbiologie
KNNV-Eindhoven start binnenkort zijn cursus
wilde bijen. Een bezige bij dus en hoewel hij al elf
jaar gepensioneerd is, kost het hem zo veel tijd dat
hij zelf geen honingbijen kan houden.

Klimopbij (Bron: Pieter van Breugel)
Voor solitaire bijen heeft de Veghelaar een groter
zwak dan voor honingbijvolken. “Honingbijen
worden al heel goed van hun natje en droogje
voorzien in kasten en korven.” Met lede ogen ziet
hij aan hoe imkers deze naar natuurgebieden slepen
waar de honingbij eigenlijk niet thuishoort. “Dat is
weleens een probleem: ze verdringen daar de ande
re soorten die er van nature voorkomen. Terwijl
honingbijen zich overal wel kunnen redden.” Aan
de rand van de Biesbosch was vorig jaar zelfs
sprake van een bijenoorlog.
Hartstikke slecht
Pieter draait er niet omheen: met een aantal van de
driehonderd bijensoorten in Nederland gaat het
hartstikke slecht. Dat is volgens hem direct gerela
teerd aan het verdwijnen van diversiteit aan flora:
“Als je alle wilgen snoeit, roei je onbewust minstens
tien soorten uit.” De liefhebber juicht het dan ook

Insectentuin
Dat hoeft ook niet, want de Veghelaar geniet in zijn
tuin met diverse insectenhotels van alles wat af- en
aanvliegt. Of hij gaat naar insectentuin Geerbosch
bij hem in de buurt. Pieter stond zelf aan de basis
daarvan: “Ik wilde een bindend element voor de
leden van IVN afdeling Veghel, waarvan ik eind
jaren tachtig enkele jaren voorzitter was. Ik verdiep
te me in wat er zoal in de insectentuin leefde. Dat
ging ik uitdragen, door voorlichting en advies te
geven over insectenhulp.” Niet dat de nieuwe leden
vervolgens toestroomden; met de liefde voor insec
ten moet je volgens hem geboren zijn.

Pieter van Breugel met een van zijn insectenhotels
(Bron: Marc Bolsius)
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Helaas heeft ook de commercie de insectenhotels
ontdekt en wordt er veel goedkope rommel ver
kocht. Maar de bijenkenner raadt niet af om er een
aan te schaffen. “Er zit altijd wel wat in waar aller
lei bijen en hun parasieten op afkomen. En dat trekt
weer zeer interessante andere dieren aan.” Zelf helpt
hij de initiatiefnemers die in een natuurpark in
Made-Drimmelen zijn gestart met bijenhotelletjes.
Lachend: “Die dragen mijn naam. Ik lever ook
foto’s die erbij komen te hangen.”
Expert van insectenhotels
Pieter maakte inmiddels 150.000 foto’s van bijen,
wespen en hun onderkomens. De uitgave van
Gasten van bijenhotels (gratis te downloaden) heeft
hem dé Nederlandse expert op het gebied van insec
tenhotels gemaakt. Vanwege de toenemende be
langstelling voor wilde bijen, werkte hij mee aan
twee IVN-cursussen: “Met als insteek het groenbe
heer ten behoeve van bijen. Want zoals de panda
beer het symbool van het Wereld Natuur Fonds is,
is ook hierbij gekozen voor iets ‘aaibaars’. En bijen
hebben nog steeds de gunfactor.”
Hij vindt het belangrijk, dit vrijwilligerswerk. “Mijn
drijfveer is om bij mensen niet alleen enthousiasme
en verbazing over te brengen, maar ook de motiva
tie om het op hun beurt door te geven aan anderen.
Want als je de kennis en het respect niet doorgeeft,
is het gedoemd uit te sterven.”
Groene helden
Provincie Noord-Brabant publiceerde een serie
interviews met Groene Helden, lees deze interviews
op Brabant.nl/groenehelden.
Subsidie verbetering leefgebied van de bij
Gemeenten die overstappen op ecologisch weg
bermbeheer van gemeentewegen buiten de bebouw
de kom kunnen subsidie aanvragen. Deze subsidie
is ook beschikbaar voor het verbeteren van het
leefgebied van bijen op percelen met een agrarische
bestemming.
Tekst: Tim Durlinger, provincie Noord-Brabant
Foto's: Marc Bolsius; Silvia Hellingman; Pieter van
Breugel

Gevolgen coronavirus.

Door het coronavirus zijn alle clubactiviteiten tot
nader orde stilgelegd. Dus ook de vogelbeurs. De
vogelenzaadhandel van den IJssel (die normaal op
de beurs staat) bood aan om de leden van de vogel
vereniging die vaste klant bij hen zijn, eventueel
vogelvoeder thuis te brengen. Dit gebeurd op de
zelfde dag als de vogelbeurs gehouden zou worden.
Hier is driftig gebruik van gemaakt. Getracht is via
mail of een papieren versie elk lid hiervan op de
hoogte te brengen. Buiten de bestelling, moest ook
duidelijk naam, adres en telefoonnummer bekend
gemaakt worden. Jhon en Michael brachten samen
de bestellingen langs.
Bedankt Anita, Jhon en Michael voor deze service,
namens alle leden.
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BOOMKRUIPERS gespot.

Piet Hagenaars kwam vanochtend een “bakkie”
doen. Plotseling zag hij bijzondere vogeltjes. In
ieder geval vogeltjes die we niet dagelijks zien. Was
het een boomklever of boomkruiper. We kwam na
bestudering online tot de conclusie dat het boom
kruipers waren. Wel vier stuks. Ze bleven een tijdje
langs de bomen klauteren en ook langs de tuinmuur
van de overburen.

ook broeden ze in speciale boomkruipernestkasten.
LEEFGEBIED
Boomkruipers zijn te vinden waar bomen zijn:
bossen, parken en tuinen. De hoogste dichtheden
komen voor op de zandgronden. De boomkruiper
stelt geen hoge eisen aan een broedplaats; maakt
nesten achter loszittende boombast, oude nestkast
jes, tussen klimopbegroeiing op bomen, muren of
schuttingen en op tal van andere plekken.
VOEDSEL
Insecten, insectenlarven en andere kleine, ongewer
velde dieren (spinnen). Die worden tussen de schors
vandaan gepeuterd terwijl de boomkruiper veelal
spiraalgewijs omhoogklimt. Op enige hoogte aan
gekomen vliegt hij naar een naburige boom, om
daar weer aan de voet met klauteren te beginnen.
Ondertussen gebruikt de boomkruiper de stugge
staartveren als steuntje waardoor deze vaak sterk
gesleten punten blijken te hebben.

vogelsiteheren.nl

Boomkruipers zijn bruingevlekt van boven en wittig
van onderen. Met hun spitse, omlaag gebogen
snavel worden insecten uit spleten in boombast
gepeuterd. Boomkruipers klimmen spiraalsgewijs
langs een boomstam omhoog, daarbij de bast af
zoekend naar insecten. Een boomklever gaat ook
naar beneden op de boomstam. Bij strenge koude
kruipen boomkruipers bij elkaar; uit een bal van
veren kunnen dan soms tien of meer staartjes steken.
Korte poten met lange tenen, lange teennagels voor
een goede grip op boomstammen. Met zijn staart
leunt hij tegen de boom aan bij het omhoog klim
men. Lijkt verwarrend veel op de zeldzamere taiga
boomkruiper (geen broedvogel) en kortsnavel
boomkruiper, maar die hebben een opvallender
wenkbrauwstreep, zijn witter van onderen en zingen
anders.

VOGELTREK
Nederlandse boomkruipers zijn standvogels, ze
blijven in hun broedgebied. Er zijn geen doortrek
kers.
Tekst is afkomsting van Vogelbescherming
Annelies van Duijvenbode en Piet Hagenaars

GELUID
Zang hoog, versnellend en eindigend met triller.
Roep explosief: tsieet, verder o.a. ook zeer hoge
merelachtige triller.
BROEDEN
De ei leg van april tot juni. Hebben meestal twee
legsels van 5-7 eieren. Broedduur 17-18 dagen.
Uitgevlogen jongen worden zo'n 1 tot 3 weken ge
voerd door de ouders. Het nest wordt gemaakt
tussen losse stukken schors of nauwe boomholten,

beekdalhoeve.nl

15

16

Zuid-Holland investeert zes ton extra in
natuurontwikkeling

De provincie Zuid-Holland investeert 600.000 euro
ten behoeve van de leefgebieden van kwetsbare
planten en dieren. Natuurorganisaties, verenigin
gen en vrijwilligersorganisaties in Zuid-Holland
gaven massaal gehoor aan de tweede subsidieronde
icoonsoorten. 17 verschillende natuurprojecten
gaan van start, zoals een project voor kustbroedvo
gels in de Kwade Hoek en voor vleermuizen in Fort
Penserdijk.
Gedeputeerde Staten stelde op 9 juli 2019 nogmaals
een subsidieronde icoonsoorten open. Het doel: de
leefgebieden van veertig soorten kwetsbare planten
en dieren verbeteren. De provincie Zuid-Holland
ontving in totaal 1,6 miljoen euro aan aanvragen;
daarvan kon op basis van de criteria 600.000 euro
worden toegekend. Deze subsidies komen bovenop
de eigen investeringen van de provincie in natuur
ontwikkeling, zoals in het Natuur Netwerk ZuidHolland en voor de bescherming van weidevogels.
Waarom juist deze veertig soorten? “Samen vormen
deze soorten een maat voor de gezondheid van de
natuur”, legt gedeputeerde Berend Potjer (Natuur)
uit. “Als hun leefgebied op orde is, dan weten we
dat het goed gaat met alle natuur in Zuid-Holland.
De natuur profiteert dus in de volle breedte van de
maatregelen die in deze projecten worden genomen.
En investeren in natuur is een slimme keuze, binnen
én buiten onze natuurgebieden: door gezonde na
tuur neemt het welzijn van de inwoners toe.”
Natuurmonumenten: kustbroedvogels beter
beschermen
Eén zo’n project is nu al gestart, in de Kwade Hoek
op Goeree-Overflakkee. Astrid Withagen, coördi
nator natuurbeheer voor de Zuid-Hollandse Eilan
den bij de Vereniging Natuurmonumenten, vertelt
over haar project: “Wij hebben subsidie aange
vraagd en gekregen voor het verbeteren van onge
veer tachtig hectare leefgebied van de kluut in de
Kwade Hoek. De Kwade Hoek is een strandreser
vaat in wording, waar we in een waardevol stuk

jonge duintjes de rust voor kustbroedvogels willen
garanderen. Het broedseizoen is hier sinds vijftien
maart van start. Tot nu toe zetten we elk jaar een
houtje-touwtje raster neer. Maar omdat de Kwade
Hoek nog een dynamische aangroeikust is, viel dat
raster vaak om: er spoelde vuil in de draden. Met
deze subsidie gaan we stevigere palen neerzetten en
steviger draad. Ook kunnen we dit budget inzetten
op toezicht en handhaving van de afsluiting.”
“Deze maatregelen konden we niet uit het regulier
budget bekostigen, maar ze zijn wel hard nodig om
in het broedseizoen rust te kunnen garanderen voor
de kustbroedvogels. De subsidie is dus geen ex
traatje, maar hard nodig. We beschermen zo niet
alleen de kluut, maar ook begeleidende soorten als
de bergeend, bontbekplevier, dwergstern, kleine
plevier en strandplevier. Bezoekers kunnen geluk
kig van het grootste deel van de Duinen van Goeree
het hele jaar door genieten, maar dit stukje zetten
we dus even stevig af.”
Stichting Hooge Nesse: grip op de waterstand voor
natuurherstel
Hans Bakker is voorzitter van Stichting Hooge
Nesse en vertelt over zijn herstelproject in het recre
atiegebied Hooge Nesse Veerplaat (Zwijndrecht),
waarvoor zijn vrijwilligersgroep subsidie heeft
ontvangen:

Icarusblauwtje in recreatiegebied Hooge Nesse
Veerplaat (Bron: Joke Bakker)

Rietzanger in recreatiegebied Hooge Nesse Veer
plaat (Bron: Joke Bakker)
“Het recreatiegebied Hooge Nesse Veerplaat, wat
wij nu zo’n vijf jaar beheren, ligt op negen meter
hoogte en is deels toch een soort moerasgebied. Er
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is daardoor veel rietgroei en er wonen broedsoorten
als de rietzanger, de bruine kiekendief en de rood
borsttapuit, vlindersoorten als het icarusblauwtje
en het bont zandoogje, zes verschillende libellesoor
ten en marters en kikkers. Omdat de waterschappen
de sloten grootschalig gingen baggeren, werd de
Hooge Nesse steeds droger. Veel van deze soorten
kregen het daardoor moeilijk. Wetenschappers van
Arcadis hebben dit voor ons onderzocht; uit dat
rapport bleek dat we de watergangen anders moeten
beheren om het gebied te herstellen.”
“Met deze subsidie plaatsen we een dam om het
water in de Hooge Nesse beter vast te houden.
Daarmee krijgen we meer grip op de waterstand in
het gebied: we kunnen dan extra afwateren bij grote
regenval en we pompen water in het gebied bij
droogte. Ook gaat onze groep van enthousiaste
vrijwilligers de watergangen op een meer natuurlij
ke manier beheren. Ieder jaar baggeren we een derde
deel van de slootkant af, waardoor er ruimte blijft
voor de watervogels en planten, en we de waterstand
ook beter kunnen reguleren.”
Stichting Zuid-Hollands Landschap: een fort vol
vleermuizen
Hans Visser, werkzaam bij Terreinen en Opstallen
bij Stichting Zuid-Hollands Landschap, vertelt
over het gesubsidieerde project om vleermuizen in
Fort Penserdijk te laten overwinteren: “Fort Pen
serdijk, aan de Peltsersdijk ten zuiden van Brielle,
is één van twee forten die wij vanuit Zuid-Hollands
Landschap beheren. Op dit moment restaureren we
het fort: zo ontdekten we eind vorig jaar een aantal
ruimtes die in de loop van de tijd onder de grond
terecht zijn gekomen. Die zaten vol met puin en
afvalhout. Toen we de ruimte vrij groeven, zagen
we dat we ze prachtig kunnen opknappen en ge
schikt kunnen maken voor allerlei soorten vleer
muizen. De meervleermuis is één van de ZuidHollandse icoonsoorten, dus dienden we een aan
vraag in bij de provincie, en die is gehonoreerd.”

Restauratie van Fort Penserdijk (Bron: Hans
Visser)
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Restauratie van Fort Penserdijk (Bron: Hans
Visser)
“Met deze subsidie gaan we de uitgegraven ruimtes
van het fort op het noorden en oosten geschikt
maken als winterslaapplaatsen voor de meervleer
muis. Daar is voldoende schaduw: het klimaat is er
niet te droog en niet te warm. We gaan in deze
ruimtes deuren plaatsen met invlieg- en uitvliegope
ningen en voorzieningen voor de meervleermuizen
om achter weg te kunnen kruipen. Met wat geluk
en goede hoop bedienen we zo ook de gewone en de
ruige dwergvleermuis, de grootoorvleermuis en de
watervleermuis. Het project moet ergens rond
maart – april 2021 klaar zijn.”
Criteria voor de subsidieronde
Criteria die de provincie hanteerde om subsidie te
verlenen, waren onder meer de mate van verbetering
van het leefgebied (omvang en kwaliteit), hoe urgent
er actie nodig is voor de icoonsoort en hoe groot de
kans van slagen is. Door te investeren in het leefge
bied van veertig kwetsbare soorten, stimuleert de
provincie initiatieven die het meest bijdragen aan
het beschermen en verbeteren van de Zuid-Holland
se natuur. Het beschermen en verbeteren van de
inheemse natuur is een wettelijke taak van de pro
vincies.
Tekst: Violet van Houwelingen, Provincie ZuidHolland
Foto's: Jan de Roon; Joke Bakker; Hans Visser

Financiële administratie
Begeleiding startende ondernemers
Salarisadministratie
Opstellen jaarrekening
Belastingaangiften
Bedrijfsadvisering
Personeelsadvisering
Belastingadvisering
Financiële planning
Turfmarkt 10
2223 EH Katwijk
T +31 (0) 713 625 932
A. van Leeuwenhoekweg 35 A10
2408 AK Alphen aan den Rijn
T +31 (0) 172 499 610

Vogelbeurzen in de regio
Voor zover deze niet zijn afgelast i.v.m. coronavirus
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
+++++++++++++++++++++++++++++++++

E info@burgenbeelen.nl
W burgenbeelen.nl

Vogelvereniging De Diamantvink te Oude Wete
ring Iedere 2e zaterdag van de maand van 12:00 tot
16:00 uur
RINGEN MOET
Het ringen van de vogels wordt steeds belangrijker, Clubgebouw de Diamantvink te Oude Wetering
niet alleen om aan anderen te kunnen laten zien dat Inlichtingen: Hans van Egmond 071-3315023
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 Vogelvereniging De Kolibri Noordwijkerhout
in een gezelschapsvolière worden geboren. Heb je Iedere laatste zaterdag van de maand augustus t/m
jongen en geen ringen? Schroom niet om de ringen mei van 11:30 tot 15:30 uur
’t Victorhuis, Maandagsewetering te Noordwijkerhout
commissaris te bellen.
Inlichtingen Piet vd Berg 06-24877001
Bestellen tot:
Afleveren ringen:
++++++++++++++++++++++++++++++++
05 mei 2020
na 1 oktober 2020
20 september 2020
na 15 december 2020
Vogelvereniging van Vogelvrienden voor Aalsmeer
20 januari 2021
na 1 april 2021
e.o. Iedere 4e zondag van de maand augustus t/m
mei
van 10:00 tot 12:30 uur
20 maart 2021
na 15 mei 2021
In de Baccara, Baccarastraat 1, 1431 RN Aalsmeer
Ringen kweekseizoen 2020 zijn niet meer te bestel Inlichtingen 06-10666878 (secretaris)
len, tenzij als spoedbestelling.
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 Kleuren van de ringen
2019 – zwart
2020 – groen 2021 – violet
oude sofinummer) en te ondertekenen.
2022
–
oranje
2023
– blauw 2024 – rood
Dit is een eis van het ministerie.
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Fr. Schot
Tel. 0172 242337

B. van Stelt
Tel. 06 39854296

T. Diepenhorst
Tel. 06 41423184

Kweker van
Waterslagers

Kweker van
Diamantvinken &
waterslagers

Donateur

Aad van Niel
tel.06 49217246

G.J. de Brabander
Tel.06 22587218
Tel.06 42866940

Kweker van
kleur & postuur
kanaries

Piet van Zuilen
Tel.071 4072550
Kweker van
Agaporniden

Kweker van
Waterslagers

Krien Onderwater
te.071 4033322

M.J. Teeuwen
tel.023 5848601

Kweker van
waterslagers

Kweker van
Waterslagers

P.Hagenaars
Tel.06 10474218
Kweker van
Kleurkanaries

G. van der Zwam
Tel.06 12756732
Tel.06 20746146

Jaap Plokker
tel.071 4027562

Bouwe Nijgh
Tel.071 4030323

Kweker van
Jap.Meeuwen &
waterslagers

Kweker van
Gouldamadines

Dick Verkade
tel.071 4024698

R. Zandbergen
Tel.06 10107345

Fr. Kromhout
Tel.06 12972013

Kweker van
Tropische vogels
& Parkietachtige

Kweker van
Gouldamadine
Eur.Cultuurvogel

Kweker van
Insecteneters

Donateur

G. van Duyn

Donateur

D. de Mol

Donateur

C. Schaap

Kweker van
Eur.Cultuurvogels

Donateur

J. Schaap
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Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Donderdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Dinsdag
Vrijdag
Zaterdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

Activiteitenoverzicht 2020 (onder voorbehoud)
24 januari
Nieuwjaarsreceptie (geen doorgang)
7 februari
Klaverjassen
14 februari
Prijsuitreing t.t. 2019
15 februari
Vogelbeurs
21 februari
klaverjassen
6 maart
Jaarvergadering
13 maart
Klaverjassen
21 maart
Vogelbeurs
26 maart
Ledenvergadering
18 april
Vogelbeurs (laatste)
8 of 15 mei
klaverjassen / ledenvergadering
16 mei
Zaadverkoop
6 juni
Barbeque
12 of 19 of 26 juni ledenvergadering / klaverjassen
20 juni
Zaadverkoop
18 juli
Zaadverkoop
15 augustus
Zaadverkoop
18 september
Ledenvergadering
19 september
Vogelbeurs (weer de eerste)
25 september
Klaverjassen
9 oktober
Ledenvergadering
16 oktober
Klaverjassen
17 oktober
Vogelbeurs
23 oktober
Klaverjassen
6 november
Ledenvergadering (lezing)
13 november
Klaverjassen
20 november
Inschrijven tentoonstelling
21 november
Vogelbeurs
24 november
Afluisteren zangkanaries
27 november
Klaverjassen
28 november
Afluisteren zangkanaries
30 november
Opbouwen tentoonstelling
1 december
Opbouwen/inbrengen vogels
2 december
Keuren van de vogels
3 december
Opening tentoonstelling
4 december
Tentoonstelling open/klaverjassen
5 december
Tentoonstelling open
18 december
Klaverjassen
19 december
Vogelbeurs
16 januari
Vogelbeurs
23 januari
Nieuwjaarsreceptie
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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 leaseauto
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 (werkplaats tot 12.30 uur)

