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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 voor27 september. 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.
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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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Beste vogelvrienden,
de zomerstop zit er weer op. Twee hittegolven met
4 voerbeurzen. Even jullie op de hoogte brengen wat
ons staat te wachten.
Op 20 september wordt de eerste bijeenkomst ge
houden.
Hou in te gaten dat de 2de bestelronde van de ringen
voor 2020, sluit op 20 september. Dit omdat de rin
gencommissaris Bouwe Nijgh vrij snel na de verga
dering op vakantie gaat.
Zaterdag 21 september wordt weer de eerste vogel
beurs gehouden. Deze wordt gehouden van 12.00
tot 15.00 uur in het verenigingsgebouw.
Dit jaar wordt wederom de rayontentoonstelling
van rayon 1 Leiden gehouden bij de v.v. de Dia
mantvink in Roelofarandsveen. Dit wordt gehou
den van 8 t/m 11 november. Binnenkort zal hier over
meer bekend worden.
De district-tentoonstelling gehouden in Hellevoet
sluis. Deze wordt gehouden in week 51 of te wel op
20 en 21 december.
Volgend jaar, ja jullie lezen het goed, wordt de
district-tentoonstelling gehouden bij de Diamant
vink.
Onze eigen verenigingstentoonstelling wordt in de
week (49) van Sinterklaas gehouden. Hiervoor
Op zaterdag 1 juni was Jaap samen met zijn echt zullen we snel afspraken moeten maken.
genote Lenie aanwezig op de barbecue. De nacht
erop is Jaap opgenomen in het spoedeisende hulp De eerste kaartavond staat gepland op vrijdag 27
in het LUMC. Tijdens de zaadbeurs was Lenie september.
aanwezig om zaad te kopen voor de tortels. Toen
meldde zij al dat we Jaap niet meer zouden zien op Op vrijdag 15 november komt Simon van der Luit,
de vereniging. Op 21 juni is Jaap overleden. Het verzorger van de vogels in Avifauna. Dit is tevens
bestuur heeft op gepaste wijze afscheid genomen de inschrijfavond voor onze tentoonstelling.
van Jaap. We wensen Lenie, de kinderen en klein
kinderen alle moed toe om het verlies van Jaap te Gezondheid diverse bestuursleden,
verwerken.
Met Piet van Zuilen gaat het redelijk goed. Nadat
van de rechtervoet de grote teen is geamputeerd,
geneest de open wond redelijk goed.
Wat Gert-Jan va Duijvenbode aangaat, gaat het
minder goed. Hopelijk zien we Gert-Jan even op de
vergadering en kan hij (als hij dit wilt) u verder in
lichten.
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PROFILE PAUL

MAAKT FIETSEN

NOG LEUKER!

Drieplassenweg 1,
2225 JH Katwijk,
tel. 071 – 4012356
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Naturalis-feestje levert grote spitskop op

Op 27 augustus werd een populatie van de grote
spitskop aangetroffen in een aangeplante grasvlak
te bij het Leids Universitair Medisch Centrum in
Leiden. Deze sprinkhaan lijkt zich dus te vestigen
in ons land. We roepen alle natuurliefhebbers op
om de komende dagen na zonsondergang in hun
eigen omgeving alert te zijn op het zoemende geluid
van de grote spitskop.
Op 27 augustus hield Naturalis een preview van het
nieuwe museum voor het personeel. Na afloop lie
pen Daan Drukker en collega’s van EIS Kenniscen
trum Insecten terug naar het station. In de grasvlak
te voor het Leids Universitair Medisch Centrum
hoorde Daan een hard gezoem. Hij wist meteen dat
het om de grote spitskop, Ruspolia nitidula, ging. In
totaal werden drie zingende mannetjes gehoord,
waardoor het duidelijk werd dat de soort hier ter
plekke een populatie aan het vormen is.

Sleeuwijk. De eerste twee vondsten zijn van losse
zingende mannetjes in het stedelijk gebied. Het ging
hier ongetwijfeld om door vakantiegangers geïm
porteerde dieren. Bij Sleeuwijk ging het om een
vrouwtje in agrarisch gebied en hier kon niet uitge
sloten worden dat het dier op eigen kracht de plek
heeft bereikt. De drie mannetjes in Leiden zijn de
eerste concrete aanwijzing voor een populatie.
Het warme weer heeft dit jaar bijzondere waarne

Aan de onderzijde van de kop vallen de geel en paars gekleurde kaken
op (Bron: Roy Kleukers)

De grote spitskop is te herkennen aan de in zijaanzicht spitse kop en
de lange vleugels. Alleen het gewoon spitskopje en het zuidelijk spits
kopje hebben zo'n kopvorm, maar die zijn veel kleiner (Bron: Roy
Kleukers)

mingen van sprinkhanen opgeleverd. Naast de
grote spitskop werd de kiezelsprinkhaan in nacht
vlindervallen gevonden en werd onlangs de eerste
rosevleugel in ons land gevonden. Het zal interes
sant zijn om te volgen of er nog meer verrassingen
volgen in de komende jaren.
Het feit dat de grote spitskop in Leiden op zo’n
weinig bijzondere plek is opgedoken, doet vermoe
den dat de soort al meer in Nederland zou kunnen
voorkomen. Natuurwaarnemers worden dan ook
opgeroepen om de komende warme dagen te letten
op deze soort. Hiervoor is het voldoende om na
zonsondergang een rondje te fietsen langs ruige
vegetaties, bijvoorbeeld in het agrarisch gebied. De
soort is het makkelijkst waar te nemen door te letten
op het harde zoemende geluid. Waarnemingen
kunnen, liefst met geluidsopname, worden inge
voerd op Waarneming.nl.
Tekst: Roy Kleukers & Daan Drukker, EIS Ken
niscentrum Insecten
Foto's: Roy Kleukers; Berry van der Hoorn

De grote spitskop komt algemeen voor in Zuid- en
Midden-Europa op ruig begroeide, meestal vochti
ge plaatsen zoals slootkanten, ruig begroeide
vochtige graslanden en bosranden. In de afgelopen
tientallen jaren was de soort duidelijk aan een op
mars bezig. In Zuid-België zijn al diverse populaties
bekend, maar ook in Noord-België wordt de soort
al incidenteel waargenomen. In Nederland is de
grote spitskop driemaal eerder gevonden: in 2014
in Utrecht, in 2015 in Vorden en in 2017 bij

Medewerkers van EIS Kenniscentrum Insecten bewonderen de grote
spitskop (Bron: Berry van der Hoorn)
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Een topprestatie voor de kerkuil!

twee keer en bij uitzonderingen drie keer, zoals nu
het geval is. En dat is ook wat we voor de webcams
zien: man kerkuil komt aanvliegen met een muis,
waarna er een paring volgt.

Vrouw broedt, man haalt eten
Zodra het eerste ei gelegd is, begint vrouw kerkuil
met broeden. Twee tot drie keer per uur keert ze de
eieren met de onderkant van haar snavel. Het regel
Vogelbescherming Nederland
matig keren van de eieren is van groot belang voor
Een historisch moment: op 9 augustus om 11.23 uur de ontwikkeling van de kiem en voor een goede
legde vrouw kerkuil voor de camera’s van Beleef de verdeling van de warmte over het ei.
Lente het zevende ei van het derde legsel. En dat
tijdens het ruien! Een topprestatie: 17 eieren in één
broedseizoen. Dit is uniek, daarom blijven de ca
mera’s van Beleef de Lente vier weken langer open.
Hoe zou het de uilskuikens uit dit derde legsel
vergaan? Kijk live mee op www.beleefdelente.nl.
Wie naar de site van Beleef de Lente gaat en een
kijkje neemt in de kerkuilenkast ziet daar, live voor
de camera, twee kroelende kerkuilen en zeven eie
ren. Het is het derde legsel van dit paartje in het
Friese Earnewâld. Het eerste nest werd verstoord
door een steenmarter en de eieren werden al in een
vroeg stadium opgegeten. Ook dat was live te zien
via de website.
Het vrouwtje kerkuil broedt alleen, terwijl het
mannetje kerkuil haar gedurende de gehele broed
periode voorziet van voedsel. Krijgt ze in deze pe
riode te weinig voedsel, dan kiest ze voor zichzelf
en verlaat ze het legsel. Daarover hoeven we ons nu
nog geen zorgen te maken, want er zijn nog steeds
muizen in overvloed. Tegen het einde van de
broedperiode, die zo’n dertig dagen duurt, komen
de eieren uit. Nu de camera’s van Beleef de Lente
open blijven, kunnen we dat opnieuw live meema
ken.

Kerkuil (Bron: Hugo Willocx)

Heel wat paringen en een korte baltsperiode later
volgde al vrij snel een tweede leg. Deze jongen zijn
succesvol uitgevlogen. Terwijl de clipmakers van
Beleef de Lente druk al bezig waren met het maken
van een afsluitend seizoenoverzicht, volgde onver
wacht een derde legsel. Een topprestatie!
Muizenplaag
De reden voor de hoeveelheid aan eieren bij de
kerkuil laat zich niet moeilijk raden: voedsel genoeg.
Op dit moment heerst er op meerdere plekken in
Nederland een muizenplaag, prima voer voor uilen.
In dit soort muizenrijke jaren broeden kerkuilen

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto's: Hugo Willocx; Martin Mollet

Duizenden distelvlinders
De distelvlinder heeft af en toe een 'invasiejaar'; er
zijn er dan heel erg veel. 2019 is zo'n jaar. Met een
kleine omweg zijn er in juni vele honderdduizenden
distelvinders ons land binnengekomen. Deze heb
ben zich toen voortgeplant en zijn doodgegaan,
maar hun nakomelingen zijn er nu in groten getale.
Bovendien komen er nog distelvlinders uit Scandi
navië bij.
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Koninginnenkruid is een uitstekende nectarbron
voor distelvlinders, maar ook op vlinderstruik zit
ten ze graag (Bron: Kars Veling)De distelvlinder is
een echte wereldzwerver. Haar leven begint in de
Sahel in Afrika. Van daaruit vliegt ze steeds verder
naar het noorden. Als de weersomstandigheden en
windrichting goed zijn, kunnen zo grote aantallen
distelvlinders ons land bereiken. In het voorjaar,
vanaf begin juni, zagen we al veel distelvlinders,
maar in de loop van die maand waren de meesten
al weer verdwenen. Ze waren verder getrokken naar
het noorden, of doodgegaan. Maar dat was stilte
voor de storm: eind juli kwam de volgende genera
tie uit de pop en dat zorgt nu voor een explosie van
vlinders! "Nog nooit zag ik zoveel vlinders in mijn
tuin, met tientallen tegelijk zitten ze op de vlinder
struik" en “Ongelooflijk, ik telde meer dan duizend
distelvlinders op de koninginnenkruid langs de
vaart hier” waren gehoorde reacties. De vlinders
van deze zogenoemde zomergeneratie hangen hier
nog een tijdje rond, maar zullen daarna langzaam
weer zuidwaarts keren. Want onze winters zijn te
koud: ze kunnen niet tegen vorst.

vertrekken dan van hun geboortegrond en vliegen
over de Sahara. In Noord-Afrika zit de trektocht er
op en planten distelvlinders zich voort. Ongeveer
een maand later, het is dan februari, steken de
nieuwe distelvlinders de Middellandse Zee over
naar Zuid-Europa. En daar herhaalt de cyclus zich
nog een keer. In april gaat de volgende generatie,
dit zijn dus al de ‘kleinkinderen’ van de distelvlin
ders die in januari vertrokken, nog verder noord

waarts. Die vlinders komen normaal gesproken
rond het begin van mei Nederland binnen, maar dit
jaar was dat bijna een maand later. Het weer en de
windrichting zijn bepalend voor hoeveel distelvlin
ders er uiteindelijk in Nederland aankomen en
wanneer. Is het in Afrika te droog, dan zijn er maar
weinig rupsen die uiteindelijk vlinder worden omdat
voedsel dan schaars is. In 2018 waren de omstan
digheden in Afrika goed, maar half april draaide de
wind plots naar het noorden. Door deze tegenwind
werden de vlinders in andere richtingen geblazen,
en waren de aantallen in Nederland niet erg hoog.
Ook dit jaar werden ze verrast door een lagedruk
gebied en kwamen ze via een omweg in Nederland
aan, en daarom waren ze ook bijna een maand later
dan normaal. Het laatste jaar dat alle omstandig
heden goed waren, was in 2009. Ook toen werd
Nederland overspoeld door distelvlinders.
Tekst: Ineke Radstaat & Kars Veling, De Vlinder
stichting
Foto’s: Marco van der Lee & Kars Veling

Foto van begin augustus in Noord-Holland: koninginnenkruid vol met
vlinders. Vooral distelvlinders, maar ook dagpauwogen, atalanta's,
kleine vossen en een icarusblauwtje (Bron: Marco van der Lee)

De komende weken zijn distelvlinders nog volop te
zien (Bron: Kars Veling)Rond december kruipen de
distelvlinders in Midden-Afrika uit de pop. Ze
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VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIERE

KALKBRANDERSTRAAT 7
2222 BH KATWIJK ZH
T 071 4034064
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INFO@ARIESTUIJ.NL
WWW.ARIESTUIJ.NL

RINGEN MOET

Vogelbeurzen in de regio

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.
Bestellen tot:
Afleveren ringen:
05 mei 2019
Na 1 oktober 2019
VOOR
Uiterlijk 15 december 2019
20 september 2019
20 januari 2020 Uiterlijk 1 april 2020
20 maart 2020
Uiterlijk 15 mei 2020

Vogelvereniging Zang en Kleur Boskoop Iedere
1e zaterdag van de maand van 09:00 tot 13:00 uur.
Het Plantarium-gebouw, Italielaan 4, Hazerswoudedorp Hij kan je meestal á la minute van de gewenste
Inlichtingen: www.vogelmarkt.nl
ringmaat voorzien. Het is mogelijk om voor alle
vogels ringen te bestellen in een hoeveelheid van
+++++++++++++++++++++++++++++++++ minimaal 10 ringen.
Spoed bestelling: Extra €1,= per ring. Als u ringen
Vogelvereniging De Diamantvink te Oude Wete wilt bestellen voor Eur. Cultuurvogels dient u het
ring Iedere 2e zaterdag van de maand van 12:00 tot originele formulier te gebruiken met uw BSN (het
16:00 uur
oude sofinummer) en te ondertekenen.
Clubgebouw de Diamantvink te Oude Wetering
Dit is een eis van het ministerie.
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

Vette trekvogels vliegen ver

+++++++++++++++++++++++++++++++++ Vogelbescherming Nederland
Ontiegelijk dik worden, daar zijn veel trekvogels nu
druk mee. Ook in uw tuin zijn vogels bezig zich vol
Vogelvereniging De Kolibri Noordwijkerhout
Iedere laatste zaterdag van de maand augustus t/m te eten. Want met voldoende brandstof aan boord
kunnen ze hun lange reis zuidwaarts volbrengen.
mei van 11:30 tot 15:30 uur
’t Victorhuis, Maandagsewetering te Noordwijkerhout Daar is soms een onvoorstelbare aanpassing van
hun lichaam voor nodig.
Inlichtingen Piet vd Berg 06-24877001
Eten, eten en nog eens eten. Trekvogels denken aan
++++++++++++++++++++++++++++++++ niets anders, tot ze soms wel twee keer zo zwaar zijn
als normaal en alle energie uit dat voedsel hebben
Vogelvereniging van Vogelvrienden voor Aalsmeer opgeslagen als vet. Zo bereiden ze hun reis voor naar
e.o. Iedere 4e zondag van de maand augustus t/m het zuiden, waar ze overwinteren. Stel het u voor:
in een paar weken twee keer zo zwaar als u nu bent!
mei van 10:00 tot 12:30 uur
In de Baccara, Baccarastraat 1, 1431 RN Aalsmeer Voor mensen gruwelijk ongezond, maar voor vo
gels niet.
Inlichtingen 06-10666878 (secretaris)
13

14

toch nauwelijks, dus een grote maag is dan overbo
dige ballast. Het opgeslagen vet wordt via het bloed
direct naar de spieren gevoerd.
Niet vet genoeg
Een vogel die onvoldoende opvet, komt tijdens zijn
reis brandstof tekort en moet landen om te eten
(kanoeten doen dat in ons Waddengebied). Die
tussenstops zijn nadelig, want de vogel verspeelt
kostbare tijd. Nakomers beginnen namelijk vaak te
laat aan hun nest, waardoor er niet genoeg eten meer
is als hun jongen uit het ei kruipen.

Vogels slaan de energie uit voedsel op als vet (Bron: Shutterstock)

Vet is ideaal
Dat vet lévert weer energie als trekvogels non-stop
lange afstanden vliegen en onherbergzame gebie
den – zoals woestijnen – oversteken. Vet is gewoon
de ideale manier om energie in het lichaam te bewa
ren. Het is compact (dus gemakkelijk mee te dra
gen), geeft véél energie (om de vleugels te bewegen)
en weinig afvalstoffen (waardoor de spieren minder
snel verzuren).
Hormonen zorgen voor opvetten
In korte tijd zoveel vet opslaan dat je lichaamsge
wicht verdubbelt, is echter geen gemakkelijk werk
je. Om dat mogelijk te maken verandert het lijf van
trekvogels soms op onvoorstelbare manieren voor
en tijdens de trek. Het opvetten wordt aangestuurd
door hormonen, die ook het eetgedrag veranderen,
ze lijken plotsklaps onverzadigbaar.

De maag van de kanoet vergroot voor het opvetten en verkleint tijdens
de vlucht tot een minimum (Bron: Shutterstock)

Het lichaam verandert voor vetopslag
De kanoet is een mooi voorbeeld van een vogel
waarbij het hele inwendige lichaam verandert voor
vetopslag. Zo is zijn maag extra groot tijdens het
opvetten, om snel te kunnen schransen. Maar tij
dens de lange vlucht van het noordpoolgebied naar
Afrika, wordt zijn maag juist verkleind tot een mi
nimum aan ruimte en gewicht. Onderweg eet hij

Lepelaars vliegen van moeras naar moeras om tussendoor bij te tanken
(Bron: Hans Peeters)

Trekvogels die tussendoor bijtanken
Er zijn ook trekvogels die het bescheidener aanpak
ken. Lepelaars bijvoorbeeld trekken stapsgewijs
naar het zuiden en tanken tussendoor steeds even
bij. Ze vliegen van moeras naar moeras, eten daar
goed veel vis en leggen per keer ‘slechts’ een paar
honderd kilometer af. Maar ook zij doen aan op
vetten, alleen wat minder extreem.
De trekvogels in uw tuin
Ook dichter bij huis zijn de tekenen van de aan
staande trek overduidelijk. Let er maar eens op.
Zanglijsters en spreeuwen storten zich nu (of bin
nenkort) massaal op de struiken die al bessen geven
(zoals vuurdoorn, vlier en Gelderse roos), want dat
is ideaal trekvogelvoer. Ze kunnen per dag hun li
chaamsgewicht aan bessen eten, net zo lang tot ze
helemaal klaar zijn voor hun bescheiden trek naar
Frankrijk of Zuid-Engeland.
Waarom trekken vogels ’s-winters weg?
Vogels trekken ’s-winters niet zuiderlijk om vorst
en sneeuw te ontvluchten, want kou kunnen ze
prima hebben, zolang ze maar genoeg eten. Uit
voedsel halen ze namelijk de energie om warm te
blijven. Het knelpunt is dus eten: ’s-winters kruipen
de insecten diep weg en zijn de dagen kort, dus is
minder zoektijd. Veel vogels trekken dan zuiderlijk,
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zoneren en rekening te houden met broed-, rust- en
foerageergebieden. De provincie Zuid-Holland
heeft voor de Biesbosch en het Krammer-Volkerak
daarom opdracht gegeven voor dit onderzoek. Ook
het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft het onder
zoek financieel ondersteund. De Werkgroep Zee
arend werkt in het onderzoek samen met Wagenin
gen Environmental Research (WENR), dat onder
zoek doet naar de mogelijke effecten van windtur
bines.
Spreeuwen storten zich massaal op de struiken die al bessen geven
(Bron: Jelle de Jong)

omdat voedsel vinden daar gemakkelijk is.
Er zijn vogels die altijd trekken (gierzwaluwen),
vogels die altijd hier blijven (huismussen) en vogels
die ieder jaar opnieuw bepalen wat ze doen (rood
borsten, lijsters en spreeuwen). Hoe ze het aanpak
ken hangt af van hun leefwijze.
Tekst: Jeanet van Zoelen, Vogelbescherming
Nederland
Foto's: Shutterstock (leadfoto: merel vrouwtje);
Hans Peeters; Jelle de Jong

Zeearenden in nest Hellegatsplaten, Krammer-Volkerak (Bron: Pe
pijn Calle)

Jonge zeearenden te volgen via een GPS- “De Nederlandse populatie zeearenden is nog niet
zender
zo groot, nu circa vijftien broedparen. De Europe
se populatie groeit, maar in ons land is de populatie
nog kwetsbaar”, vertelt Dirk van Straalen van de
Werkgroep Zeearend. “Daarom willen we graag
meer weten over het gedrag van deze iconische
vogel, waarbij we het ruimtegebruik nauwkeurig in
kaart brengen. Hoeveel ruimte is er in Nederland
voor deze vogels, hoe kunnen we ze helpen in de
natuur? Hoeveel hinder ondervinden ze door recre
Vier zeearenden zijn sinds eind mei 2019 door de atie, vergiftigd aas of verkeer? Want er zijn meerde
Werkgroep Zeearend voorzien van een GPS-zen re bedreigingen in het leefgebied van zeearenden.”
der: twee in Flevoland en twee in Krammer-Vol
kerak en Biesbosch. Daarmee kunnen de jonge
vogels de komende jaren worden gevolgd, als ze op
zoek gaan naar een eigen territorium en partner.
Terreinbeheerders en overheden krijgen hiermee
informatie over hoe ze de zeearend beter kunnen
beschermen.
De gezenderde zeearenden uit Krammer-Volkerak
en Biesbosch zijn te vinden op terreinen van Staats
bosbeheer. Die organisaties, en de provincies, willen
graag weten hoe ze bij hun plannen meer rekening
kunnen houden met de zeearend. Dat kan bijvoor
beeld door menselijk medegebruik van gebieden te

Zeearendenpaar in Krammer-Volkerak, waar in 2018 voor het eerst
succesvol werd gebroed (Bron: Dirk van Straalen)
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GPS-zender
De zender zit met een harnasje als een klein rugzak
je op de vogel en met een zonnepaneeltje wordt de
accu continu bijgeladen, zodat de vogels vier tot vijf
jaar lang gevolgd kunnen worden. Elke vijf minuten
worden de positie, snelheid en de hoogte van de
vogels geregistreerd en twee keer per dag worden de
gegevens doorgestuurd naar de onderzoekers.
Hiermee worden de vliegbewegingen in kaart ge
bracht, in verschillende situaties qua terrein, sei
zoen, weersgesteldheid en tijd op de dag. Als de
vogels in een gebied met windturbines terecht
komen, slaat de zender elke drie seconden een po
sitie op, zodat het vlieggedrag bij naderen van een
turbine in detail kan worden geregistreerd. De vo
gels hebben geen last van de zender: het apparaatje
weegt vijftig gram, ongeveer één procent van het
lichaamsgewicht. Het aanbrengen van de zender
wordt gepland als de vogel zo’n vijftig dagen oud
is, ruim voor het uitvliegen maar als het lichaam
reeds volgroeid is. Van Straalen: “Nadat eind fe
bruari de broedperiode begint, komen na ruim
veertig dagen de eieren uit. Tussen eind mei en eind
juni hebben we de nesten bezocht. De vogels worden
door zo’n nestbezoek niet verstoord en het werk bij
het nest wordt binnen een uur uitgevoerd”.

jes te maken in de omgeving van het Haringvliet (zie
figuur 1). Van Straalen: “De zeearend is een topp
redator. Hij zoekt graag rustige gebieden op en is
te vinden in grote delen van de zoete delta: hij eet
graag vis, meerkoeten, eenden, ganzen en hazen. In
Zuid-Holland komen regelmatig concentraties van
onvolwassen arenden bij elkaar: op camerabeelden
hebben we gezien dat er in Krammer Volkerak soms
wel negen of tien bij elkaar in een boom zitten.
Zeearenden gebruiken jarenlang hetzelfde nest, of
verblijven in hetzelfde territorium. Ze bewegen zich
maximaal veertig kilometer rond de nestplaats.
Jonge zeearenden doen er minimaal vijf jaar over
om geslachtsrijp te worden, maar vestigen zich al
eerder in een nieuw broedgebied. In de onvolwassen
levensfase zwerven ze tussen geschikte gebieden op
zoek naar een territorium en een partner. Geduren
de die periode volgen we de jonge vogels, zodat we
kunnen vaststellen hoe we ze door die spannende
periode kunnen helpen.”

Tracks van de gezenderde zeearenden uit het Krammer-Volkerak
(rood) en de Dordtse Biesbosch (geel), periode 15 juli - 21 augustus
2019 (Bron: Kaart Werkgroep Zeearend)

Meekijken
Vanaf september - oktober kunt u de vliegbewegin
gen van de gezenderde zeearenden online volgen.
De Werkgroep Zeearend werkt nu aan een portal,
Jonge zeearend met GPS-zender in de Dordtse Biesbosch, 27 mei 2019 eerst voor de beheerders en provincies en daarna
(Bron: Pepijn Calle)
voor het bredere publiek. Kijk voor meer informa
Spannende periode
tie op www.werkgroepzeearend.nl.
De vier jonge arenden met zenders komen uit nesten Tekst: provincie Zuid-Holland
in Krammer-Volkerak, de Dordtse Biesbosch, Foto's: Pepijn Calle; Dirk van Straalen; Werkgroep
Spijk-Bremerberg en de Lepelaarplassen. Volgend Zeearend
jaar gaat de werkgroep nog zes vogels met een
zender uitrusten, om uiteindelijk tien vogels te
kunnen volgen vanaf uitvliegen tot een leeftijd van
vier tot vijf jaar oud. Op dit moment vliegen de twee
Zuid-Hollandse vogels al ruim een maand rond en
zijn ze de omgeving aan het verkennen door uitstap
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Waar zijn de tuinvogels gebleven?

Ik zie geen tuinvogels meer! En als er één zit, heeft
hij kale plekken. Wat is er aan de hand? Heerst er
een gruwelijke vogelziekte en zijn ze allemaal dood?!
Platgebeld wordt Vogelbescherming met deze
vraag. Het antwoord: Geen zorgen, ‘onzichtbaar
heid’ en een verfomfaaid uiterlijk zijn voor vogels
in de nazomer normaal. Er zijn hier twee redenen
voor.

daarom handig.
Kale kop en nek
De enkele vogel die u wel ziet, heeft soms een hele
kale kop en nek. Het verenkleed is vaal, er steken
her en der (gebroken) veren uit en de vogel heeft
kale plekken. Hij lijkt ziek, maar is het niet! Zo
ongezond kunnen vogels er nu eenmaal uitzien tij
dens de rui. Maar na de rui zijn ze weer als herboren.
Spik en span en klaar voor de winter, of om naar
een ander continent te vliegen.
Waarom ruien als het zo gevaarlijk is?
Vogels zijn dus moe als ze ruien en worden sneller
gepakt door een roofdier. Dat klinkt niet goed.
Waarom gebeurt het dan toch ieder jaar bij alle
vogels? Ook dat is simpel: hun verenkleed verslijt in
een jaar. Het verslijt zo erg, dat ze niet goed meer
kunnen vliegen, op temperatuur blijven of voedsel
zoeken. Dat klinkt ook niet goed, dan toch maar
vervangen die veren.

Pimpelmees (Bron: Markus Varesvuo)

Geen zorgen dus als u momenteel geen of 'ongezon
de' vogels in de tuin ziet. Het heeft twee redenen.
Eén: het broedseizoen is voorbij en er is eten genoeg,
dus waarom zou je als vogel opvallen? Twee: vogels
ruien nu en zijn hierdoor kwetsbaarder.
Verstopte vogels
Vogels verstoppen zich nu, want je wordt als vogel
nu eenmaal sneller opgegeten als je je laat zien.
Vogels zijn in het broedseizoen best gemotiveerd
om dat risico te nemen: anders krijgen ze nooit
jongen. In de winter laten ze zich zien als ze honger
hebben en u bijvoert. Maar waarom zou je als vogel
aandacht trekken als je jongen zijn uitgevlogen en
er zat eten in de natuur is? Dan is in het oog lopen
gevaarlijk en dient geen doel meer.
Rui: minder veren, moeilijk vliegen
Verder vallen de oude veren van vogels rond augus
tus uit en groeien er nieuwe aan. Dat heet ‘in de rui
gaan’. Met minder veren is het moeilijk vliegen, dus
dan word je nog eens extra snel opgegeten als je
opvalt. De oplossing: verstoppen. Ruien kost bo
vendien veel energie, dus je gedeisd houden is ook

Appelvink (Bron: Martin Hierck)

Niet alles valt tegelijk uit, maar soms wel snel
Bij zangvogels vallen niet alle veren tegelijk uit. Ze
ruien geleidelijk, waardoor ze nog wel een beetje
kunnen vliegen. Eenden en ganzen daarentegen
ruien heel snel. Natuurlijk valt ook niet alles op één
dag uit, maar wel in een periode van een paar weken.
Ze kunnen dan nauwelijks of zelfs helemaal niet
vliegen! Ze blijven daarom in rustige gebieden met
open water, want op het water zijn ze relatief veilig.
Wanneer komen de vogels weer terug?
Als de vogels nieuwe veren hebben en het buiten
koud wordt, laten ze zich weer rond het huis zien,
zeker als u wat bijvoert. Tot die tijd blijft het
waarschijnlijk rustig in de tuin, vooral als er veel
voedsel in de natuur te vinden is. Een beetje saai,
maar niet zorgelijk.
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Activiteitenoverzicht 2019 (onder voorbehoud)
zaterdag
zaterdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
zaterdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
zaterdag
zaterdag
vrijdag
vrijdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
vrijdag
zaterdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
zaterdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
zaterdag
vrijdag
zaterdag
dinsdag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zaterdag
vrijdag
zaterdag

19 januari
19 januari
25 januari
1 februari
8 februari
16 februari
22 februari
8 maart
15 maart
16 maart
20 april
10 mei
17 mei
18 mei
1 juni
15 juni
20 juli
17 augustus
20 september
21 september
27 september
11 oktober
18 oktober
19 oktober
25 oktober
1 november
8 november
15 november
16 november
22 november
23 november
26 november
2 december
3 december
5 december
6 december
7 december
21 december
20 december
18 januari

Vogelbeurs
Nieuwjaarsreceptie
Klaverjassen
lezing Alois van Mingeroet
Klaverjassen
Vogelbeurs
Klaverjassen
Jaarvergadering
Klaverjasavond
Vogelbeurs
Vogelbeurs
Klaverjassen
Ledenvergadering
Zaadverkoop
Barbecue
Zaadverkoop
Zaadverkoop
Zaadverkoop
Ledenvergadering
Vogelbeurs
Klaverjassen
Ledenvergadering
Klaverjassen
Vogelbeurs
Klaverjasavond
Ledenvergadering
Klaverjasavond
Lezing inschrijven tentoonstelling
Vogelbeurs
Klaverjasavond
Afluisteren zangkanaries
Afluisteren zangkanaries
Opbouw tentoonstelling
Opbouw tentoonstelling/inbrengen vogels
Opening tentoonstelling
Tentoonstelling open/klaverjasavond
Tentoonstelling open
G E E N vogelbeurs
Klaverjasavond
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)

