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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)
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2223 ES Katwijk Tel: 071-4012253
info@beestenboeloverrijn.nl
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Bij inlevering van deze bon
ontvangt u 10% korting op
alle benodigdheden voor uw
vogels!

Max. 1 bon per aankoop
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Zelf aan de slag tegen de eikenprocessierups voedsel, voortplanting en variatie.

Vogelbescherming Nederland
Eikenprocessierupsen zijn geen pretje, maar vanaf
april moeten we ook daar weer het beste van maken
(naast het coronavirus...). Met de goede aanpak
geven de rupsen steeds minder overlast. Waar u ook
woont of werkt: gebruik en verspreid deze kennis.
Het doel: natuurlijke vijanden van de eikenproces
sierups helpen, om deze zomer kriebelbulten te
voorkomen. De meest gebruikte aanpak tot nu toe:
kneitersveel mezennestkasten ophangen want
mezen eten rupsen. Een mooie eerste stap, maar er
moet nóg wat gebeuren om dat te laten werken, dus
aan de slag!

Goed aanpakken
Als we het goed aanpakken is de eikenprocessierups
over een paar jaar niet weg, maar is de overlast ervan
wel drastisch verminderd. De gemeenten moeten
flink aan het werk met bermen en groenstroken,
maar iedere tuinbezitter kan helpen, u ook. Goed
om daarbij in gedachten te houden dat niet alleen
zo’n vijftien verschillende vogelsoorten, maar ook
veel insecten, spinnen en vleermuizen de eikenpro
cessie-eitjes, -rupsen, -poppen of -vlinders eten of
parasiteren. Dat biedt mogelijkheden.
Vogels, maar ook insecten en vleermuizen eten of
parasiteren eikenprocessie-eitjes -rupsen, -poppen
of -vlinders.

Vogels, maar ook insecten en vleermuizen eten of
parasiteren eikenprocessie-eitjes, -rupsen, -poppen of
-vlinders (Bron: Pixabay)

Stap 1: kneitersveel mezennestkasten. Nu door naar
stap 2: struiken en bloemen (Bron: Shutterstock)
Gedachtenexperiment
Doe even mee met dit gedachtenexperiment voor
begrip van de mezen-tegen-eikenprocessierupsen-
situatie. Stel, u moet voor de komende maanden
kiezen uit een bed dat op een lege vlakte staat, of
een bed dat in een hut staat, met stromend water,
naast een buurtwinkeltje, met wat buren. Uitge
maakte zaak, of niet?
Zo is het voor vogels ook. Alleen een nestkast en
verder niks, dat werkt niet. Ze hebben dichte bomen
en struiken nodig (de hut), vers water (het water),
bloeiende bloemen die insecten trekken en zaden
leveren (de winkel) en de mogelijkheid een geschik
te partner te vinden (de buren).
Ezelsbruggetje: vogels willen de vier V’s: veiligheid,

Help natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups
Vier tips om vogels en insecten (de natuurlijke vij
anden van de eikenprocessierups) te helpen:
Plant verschillende soorten dichte of stekelige
struiken (liefst met bessen). Vogels vinden er voed
sel en veilige plaatsen om te broeden of te rusten.
En de struiken vormen leefgebied voor insecten.
Graaf een vijvertje of zet een platte waterschaal
neer, als drinkplaats voor vogels en insecten.Zorg
voor verschillende soorten bloeiende planten in uw
tuin. Of, als u gemeenteambtenaar bent: zorg voor
bloemrijke bermen en parken die insectenvriende
lijk worden beheerd. Zie hiervoor de brochure
Kosten en baten bijvriendelijk beheer (pdf; 5,6 MB).
Bloemrijke tuinen en bermen bieden leefgebied aan
talloze insecten en daarmee voedsel voor vogels.Is
het leefgebied geschikt voor vogels? Dus: staan er
verschillende soorten struiken en bloeiende plan
ten? Hang dan een paar nestkastjes op voor tuinvo
gels, bijvoorbeeld koolmezen, omdat hun invlieg
opening geschikt is voor meerdere vogelsoorten.
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Tips voor het ophangen van nestkasten vindt u hier.
Stuur informatie aan uw gemeente
Stuur deze informatie door aan uw gemeente. Na
tuurlijk doet de gemeente veel meer dan natuurlijke
vijanden van de eikenprocessierups stimuleren,
maar hopelijk is of wordt het wel onderdeel van hun
beleid. Dan zijn er namelijk minder maatregelen
nodig waar ook andere vlindersoorten onder lijden.

Weten welke vogelsoorten in uw buurt voorkomen?
Ga dan naar www.mijnvogeltuin.nl (Bron:
Shutterstock)
Welke soorten in uw buurt?
Bent u benieuwd welke vogelsoorten in uw buurt
voorkomen? Ga dan naar Mijnvogeltuin.nl, doe de
postcode-vogelcheck en ontdek wat u voor deze
soorten kunt doen. Houd de lijst even naast de lijst
van eikenprocessierups-eters, dan weet u welke
vogels u extra moet verwennen.
De eikenprocessievlinder. Heeft u een eik? Het
Kenniscentrum Eikenprocessierups maakte voor u
een leidraad (Bron: Shutterstock)
Leidraad voor eigenaren van eiken
Het Kenniscentrum Eikenprocessierups heeft een
leidraad ontwikkeld voor eigenaren van eiken. In
deze leidraad staan bovenstaande tips benoemd,
algemene informatie over de eikenprocessierups, de
gevolgen voor de gezondheid, alle mogelijke maat
regelen, maar ook de tot nu toe bekende natuurlij
ke vijanden van de eikenprocessierups. Hieronder
een lijstje om u een idee te geven. In de leidraad vindt
u specifieke soorten en Latijnse namen.
Natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups
Insecten en geleedpotigen:
Sprinkhanen
Kevers
Sluipwespen
Oorwormen
Mieren
Gaasvlieglarven
Lieveheersbeestjes
Roofwantsen
Roof-, dans- en
strontvliegen
Zweefvliegen
Wespen
Sluipvliegen
Spinnen

Vogels en zoogdieren:
Pimpelmees
Roodborst
Koolmees
Ringmus
Winterkoning
Boomklever
Boomkruiper
Spreeuw
Kauw
Koekoek
Wielewaal
Spechten
Gaai
Ekster
Merel
Vleermuizen

Tekst: Jeanet van Zoelen, Vogelbescherming
Nederland

Vijf vogels om voor thuis te blijven

Sovon Vogelonderzoek Nederland
Doordat we meer thuis zijn, maken we de natuur
rondom het huis intensief mee dit voorjaar. Veel
trekvogels komen terug uit hun overwinteringsge
bieden en het broedseizoen is in volle gang. Een
ideale situatie om in eigen tuin of balkon, of bij het
halen van een frisse neus, vogels te tellen. Vijf vogels
om voor thuis te blijven.
1. De huismus
Als er één vogel is die de adviezen van de overheid
goed opvolgt, is het wel de huismus. De meeste
huismussen vliegen niet veel verder dan 100 meter
van hun geboorteplek. Rond deze tijd gaan de
huismussen massaal nestelen en zijn ze dus heel
zichtbaar. Het hangt er overigens van af waar je
woont of je ’s ochtends wordt gewekt door hun
vrolijke gekwetter. Vooral in de versteende binnen
steden, waar weinig groen en voedsel beschikbaar
7
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is voor de mussen, zijn de aantallen laag of ontbre
ken de vogels volledig. Maar woon je een wat ou
dere wijk in een groene, wat rommelige omgeving
aan de rand van de stad, of op het platteland, dan
kunnen de mussen niet missen. Tot het jaar 2000
namen de aantallen sterk af, maar de laatste jaren
is het aantal huismussen redelijk stabiel.

Huismus (Bron: Harvey van Diek)
2. Tjiftjaf (en fitis)
Zeg je tjiftjaf, dan zeg je er bijna direct fitis achter
aan. Want deze twee vogelsoorten lijken zo veel op
elkaar, dat ze snel door elkaar gehaald worden.
Maar omstreeks deze tijd heb je het gemakkelijk.
Want de tjiftjaf laat zich nu veel horen. Vanaf de
eerste week van maart stroomden de broedgebieden
van de vogel al vol en inmiddels zitten ze op hun
piek. De fitis is niet zo snel. Deze vogel is nog on
derweg uit de overwinteringsgebieden in WestAfrika en zal in april weer volop in Nederland te
zien en te horen zijn. De fitis loopt in aantallen
overigens achteruit in Nederland, terwijl de tjiftjaf
redelijk stabiel is. Resultaten van de Jaarrond
Tuintelling geven een mooi inzicht in hoe de tjiftjaf
zijn trekgedrag aanpast aan de weersomstandighe
den. Zo was in 2018 de aankomst van de tjiftjaf
duidelijk later dan in de andere jaren en ook de
aantallen waren opvallend lager. Dit komt waar
schijnlijk door een korte, maar hevige vorstperiode
in het vroege voorjaar die reikte tot in Zuid-Europa.

3. Blauwe reigerDe vroegste ‘Blauwe Japen’ hebben
al jongen in hun nesten, maar de meeste moeten nog
beginnen met het leggen van eieren. Om te weten of
het aantal broedende blauwe reigers toe- of af
neemt, bekijken vogelaars jaarlijks het aantal nes
ten in zo’n vijf- tot zeshonderd kolonies. De nesten
van deze kolonievogels worden al bijna honderd
jaar geteld, sinds 1990 in het hele land. Uit dit on
derzoek blijkt dat het aantal blauwe reigers lande
lijk afneemt. Die flinke dips zijn vooral het effect
van koude winters, waarin er veel reigers doodgin
gen. Maar in Gelderland, Noord-Brabant en ZuidHolland neemt de vogel juist toe in aantallen. In
Noord- en Zuid-Holland zitten de grootste kolo
nies. De grootste kolonie van Nederland is nu helaas
niet te bekijken. Die is namelijk in het tot 1 juni
gesloten Artis in Amsterdam.

Blauwe reiger (Bron: Harvey van Diek)
4. De huiszwaluw

Huiszwaluw (Bron: Harvey van Diek)

Tjiftjaf (Bron: Harvey van Diek)

Veel reislustiger is de huiszwaluw. De afgelopen
maanden hebben ze overwinterd in de regenwouden
van Congo en Kameroen. De allereerste huiszwa
luwen verschijnen omstreeks deze tijd weer in Ne
derland. Toch zal het nog even duren voordat de
vogels in grote aantallen rondzwermen rond gebou
wen en bruggen, met name in de omgeving van
meren, plassen en rivieren. De meeste komen pas
binnen in de loop van of tweede helft van april. Bij
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Een nieuwe rubriek

Er zijn geen geboortedata bekend van:

Het is de bedoeling dat elke maand de verjaardagen
van die ibetreffende maand geplaatst gaan worden.
Het is bij de redactie bekend dat van een aantal leden
geen geboorte datum bekend is. Als u jarig bent en
niet in de lijst voorkomt, gelieve dan te reageren.
Ook als uw datum niet klopt, graag even reageren.

J.J. Aelbrecht; G. van Beelen-Maagdelijn; R. Bis
schops; W. Guijt; C. Hogewoning; A. Houwaard;
C.M. Jonker; Fr. Kromhout; H. Kuyt; R. de Mooij;
P. van der Plas; G. van Rijn; P. Schaap.

Winter J.W de
Guyt J
Vreugd W de
Mol J de
Zuilen W van
Helders M.A
Plokker J.A
Versteegt J
Mol P de
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5 mei
7 mei
10 mei
13 mei
15 mei
21 mei
28 mei
30 mei
31 mei

Gelieve even uw geboorte datum door te geven aan
de secretaris, zodat de verjaardagskalender com
pleet is.

die grote aantallen valt overigens wel een kantteke
ning te plaatsen. Zo’n vijftig jaar geleden waren er
waarschijnlijk een half miljoen broedparen in Ne
derland, maar sinds de jaren 70 van de vorige eeuw
is de soort in Nederland met wel tachtig procent in
aantallen afgenomen. De laatste jaren nemen de
aantallen weer licht toe. Tijdens het Jaar van de
Huiszwaluw in 2018 is uitgebreid onderzoek gedaan
naar het broedsucces van de huiszwaluwen. De af
name van het aantal insecten lijkt de huiszwaluw
parten te spelen, maar ook de hete zomers en de
beschikbaarheid van goed nestmateriaal zijn van
belang. Bij nestonderzoek is het waardevol om ge
gevens van meerdere jaren te verzamelen. Daarom
gaan we gewoon door met het verzamelen van
nestgegevens.
5. De wilde eend

Wilde eend (Bron: Harvey van Diek)
In het Jaar van de Wilde Eend kunnen we natuurlijk
niet om deze vogel heen. De eerste eendenkuikens
zwemmen al rond, maar in veel sloten en plassen
gaat het er nog heftig aan toe tijdens de vechtpar
tijen van paarlustige mannetjes. De wilde eend is
een van de talrijkste broedvogels in Nederland,
maar gaat de afgelopen jaren in aantallen achteruit.
Sinds de jaren 90 is ongeveer een derde van de po
pulatie verdwenen. Tijdens het hele broedseizoen
kan iedereen meedoen met het onderzoek naar de
wilde eend door eendenkuikens te tellen en de
aantallen door te geven. Vogelaars die toestemming
hebben om nesten te onderzoeken, kunnen meehel
pen door gegevens over het nestsucces door te
geven.
Tip: Een beter moment om in je tuin te beginnen
met de Jaarrond Tuintelling is er niet. Niet alleen
kun je vogels doorgeven, maar ook andere soort
groepen zoals vlinders en zoogdieren. Je doet dan
niet alleen mee aan onderzoek, maar belangrijk is
dat onze directe leefomgeving beter wordt voor
allerlei organismen.
Tekst: Marcel Wortel, Sovon Vogelonderzoek
Nederland

Bereikt scheefbloemwitje dit jaar de Wadden?
De Vlinderstichting
In 2015, nog maar vijf jaar geleden, werden de
eerste scheefbloemwitjes in Nederland gezien. In
middels heeft deze vlinder een groot deel van Ne
derland bevolkt, en er lijkt nog geen einde te komen
aan de opmars. Zal hij dit jaar ook het noorden van
Noord-Holland en de Waddeneilanden gaan
bevolken?

Het klein koolwitje lijkt erg op het scheefbloemwitje
(Bron: Kars Veling)
Het scheefbloemwitje is aan een spectaculaire uit
breiding bezig. In 2008 was de soort net aan de
noordkant van de Alpen aanwezig, maar breidde
zich daarna sterk uit. Jaarlijks schoof het versprei
dingsgebied zo’n honderd kilometer noordwaarts.
Blijkbaar is het scheefbloemwitje een goede zwer
ver. Dat de uitbreiding zo snel kon gaan, heeft ook
te maken met het feit dat de vlinder vier tot vijf
generaties per jaar heeft, en dat zijn waardplanten
wijdverbreid zijn. Scheefbloem is, zoals de naam al
verklapt, een van de waardplanten en staat regel
matig in tuinen in het stedelijk gebied. Ook Au
brieta, die in het Nederlands blauwkussen heet en
die we regelmatig in (rots)tuintjes tegenkomen,
wordt door de rupsen gegeten. Daarnaast kunnen
de rupsen groot worden op bijvoorbeeld wilde ru
cola en grote zandkool. In 2015 is het scheefbloem
witje in Nederland gearriveerd. In de eerste jaren
was de vlinder vooral in Limburg aanwezig, maar
vanaf 2017 en vooral 2018 ging het hard en vestigde
de soort zich in vrijwel het hele land.
De meeste meldingen komen uit het stedelijk gebied.
Dit komt onder meer doordat de waardplanten veel
11
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in tuinen staan, maar ook de hogere temperatuur
die in steden heerst, heeft ermee te maken. Omdat
mensen vaak veel in hun eigen tuin op vlinders
letten, is de trefkans daar nog groter. Je moet na
melijk wel alert zijn op deze vlinder, want hij lijkt
sterk op het zeer algemene klein koolwitje. Er zijn
een aantal kenmerken waaraan je de twee soorten
van elkaar kunt onderscheiden, maar zekerheid heb
je alleen als al die kenmerken kloppen. Hele typische
scheefbloemwitjes zijn dan makkelijk te herkennen,
maar er zijn ook vlinders die zowel kenmerken van
klein koolwitje als van scheefbloemwitje hebben. In
dat geval heb je waarschijnlijk met een klein kool
witje te maken.

De belangrijke kenmerken waaraan je een scheef
bloemwitje kunt herkennen (Bron: Annette van
Berkel & Kars Veling)
Let maar op de witjes de komende tijd, want ook
het scheefbloemwitje begint in april met haar eerste
generatie. En wie weet weten ze dit jaar echt heel
Nederland te bevolken.
Tekst: Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto’s: Annette van Berkel & Kars Veling

Zieke pimpelmezen: hygiënisch voeren
Vogelbescherming Nederland
Opmerkelijke meldingen van dode pimpelmezen dit
voorjaar: niet vaak, maar soms wel veel tegelijk.
Mogelijk zijn ze ziek, daarom doet het DWHC
onderzoek. Aan u de vraag: voer hygiënisch om
besmetting op de voerplaats te voorkomen en meld

dode pimpelmezen als u ze ziet.
Zieke pimpelmezen herkent u aan hun gedrag: ze
zitten bol, zijn suf en ze zijn niet schuw, dus u kunt
dichtbij komen. Soms ziet hun snavel er vies uit.
Ziet u zo'n vogel, meld dit dan bij het Dutch Wild
life Health Centre (DWHC) van de Universiteit
Utrecht.
Tot nu toe komen er daar niet vaak meldingen van
pimpelmezen binnen. Maar het is bijzonder dat er
dit jaar soms meerdere - tot wel tien stuks - dode
pimpelmezen worden gevonden in korte tijd. Even
de ogen open houden dus.

Vogels die het koud hebben of ziek zijn, gaan vaak
heel 'bol' zitten (Bron: Shutterstock)
Gezond vogels voeren
Het is nog onbekend wat de mezensterfte veroor
zaakt, maar omdat het mogelijk om een infectie
ziekte gaat, is het belangrijk om te voorkomen dat
vogels elkaar op een voer- of drinkplek besmetten.
Voer dus hygiënisch met deze tips en houd de vogels
gezond.
1 . Voer hoeveelheden die voor de avond op gaan,
zodat er geen resten overblijven op de grond of op
de voertafel. Als het voer nat wordt en lang blijft
liggen, wordt het een vieze bende;
2. Borstel of schud voerhuisjes, voertafels en silo’s
regelmatig schoon. Silo's zijn zo ontworpen dat de
zaden niet snel nat worden, maar met regen en wind
is dat niet uitgesloten. Als de zaden gaan klonteren,
moet u ze weggooien;
3. Ververs water in waterbakken regelmatig;
4. Ontsmet de voer- en waterplaats af en toe met
kokend water of een desinfectiemiddel. Een handi
ge tip voor het schoonmaken van kleindere silo's:
zet ze gewoon in de vaatwasser;
13
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5. Vooral vetbollen en vogelpindakaas bederven
snel met zacht, nat weer. Het vet ruikt dan vies, er
komt een zwarte of witte waas over of de zaden erin
beginnen te kiemen. Haal het voer weg als dit ge
beurt;
6. Verplaats voertafels af en toe om te voorkomen
dat ziekteverwekkers zich ophopen.

Houd ook het badderen en drinken gezond: ververs
water in schalen regelmatig (Bron: John Stijnman
Fotogalerij)
Een zieke of dode pimpelmees: wat te doen?
Mocht u zieke of dode pimpelmezen of andere vo
gels in uw tuin zien, stop dan twee weken met bij
voeren. Op een voerplaats komen vogels namelijk
dichter bij elkaar dan wanneer ze in de natuur
voedsel zoeken. Zo besmetten ze elkaar sneller en
het is beter om dat te voorkomen.
Zieke vogels kunt u het beste met rust laten. Veel
meer kunt u eigelijk ook niet doen, want ze laten
zich niet pakken en vogelasielen nemen ze niet altijd
aan vanwege het besmettingsgevaar.
Als u zieke of dode pimpelmezen ziet, kunt u dit
melden bij het Dutch Wildelife Health Centre
(DWHC). Dit centrum brengt ziekten onder wilde
dieren in kaart, zodat de overheid goede maatrege
len kan nemen.
Geen muizen en ratten
Ook beter om te voorkomen: een muizenplaag.
Muizen en ratten zijn er altijd en overal, maar
meestal vallen ze niet op en heeft u er geen last van.
Als er 's nachts echter veel voer blijft liggen of als
ze bij uw vogelvoer-voorraad kunnen, vormen ze
soms een plaag. Door het extra voer planten ze zich
namelijk sneller voort. U ziet ze dan door de tuin
lopen en merkt in de schuur een muizenplasluchtje
op.

Af en toe een muisje in de tuin is ook best gezellig,
maar laat het niet uit de hand lopen (Bron: Hans
Peeters)
Tips om wel de vogels te voeren, maar niet de mui
zen:
* Zorg ervoor dat er 's nachts geen voer blijft liggen
waar ze bij kunnen;
* Bewaar uw vogelvoer in metalen emmers. Plastic
zakken of emmers knagen ze namelijk al snel stuk;
* Hang een opvangschaal onder de voersilo, zodat
er minder voer op de grond valt (en blijft liggen).

U weet nu hoe u de vogels fit en gezond houdt, dus
voer met plezier! (Bron: Fred van Diem)
Voer met plezier!
In een vogelvriendelijke tuin, waar de vogels ook
natuurlijk eten vinden, kan het geen kwaad om het
hele jaar door te voeren. Ook belangrijk: een dichte
of stekelige struik, haag of boom waar vogels veilig
kunnen schuilen en broeden. Natuurlijk vogelvoed
sel is:
* bloemen: vogels eten de insecten die erop afkomen
en later de zaden
* struiken of boompjes die bessen, fruit of noten
geven
* een grasveld waar vogels wormen en larven vinden
* afgevallen bladeren waaronder insecten leven
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Voer dus met plezier en kijk met genoegen naar de
kleine tuinvrienden. U weet nu hoe u ze fit en gezond
houdt!
Tekst: Jeanet van Zoelen, Vogelbescherming Neder
land
Foto's: Shutterstock; John Stijnman, Fotogalerij;
Hans Peeters; Fred van Diem

Firma van den IJssel

Zoals de laatste 2 maanden komt de firma van den
IJssel, voor de mensen van de vogelbeurs beter be
kend John en Michael, komen zij ook deze
maand uw vogelvoer afgeven aan huis. Dit gaat
gebeuren op zaterdag 16 mei. Wel even bellen of
mailen voor donderdag 14 mei.

Ton Diepenhorst is benoemd tot Lid in de orde
van Oranje-Nassau
Deze benoeming berust op diverse vrijwilliger
werkzaamheden zoals bestuurslid en voorzitter van
de Jeu de Boules vereniging Petanque Club in
Wassenaar, medeoprichter Jeu de Boules Katwijk,
verschillende bestuursfuncties bij v.v. De Kanarie
vogel en secretaris bij Speciaalclub Zang N.Z.H.U.

foto: Jaap plokker

Een vrijwilliger is vaak van huis. Dat houdt in dat
een ander (de echtgenote) alleen thuis achter blijft
en die moet het maar goed vinden. Vandaar een foto
van Tineke en Ton samen.

Meidoorn-jeneverbesroest vroeg dit jaar
Nederlandse Mycologische Vereniging
Begin maart is voor het eerst dit jaar de Meidoornjeneverbesroest op Wilde jeneverbes aangetroffen
in het Dwingelderveld en iets later in Zwolle en
Nijmegen. Deze vondsten zijn opvallend vroeg,
omdat sommige alternatieve waardplanten van
deze roestsoort nog niet in blad staan.
Roestschimmels op Jeneverbessen zijn gemakkelijk
te herkennen aan de oranje, gelatineuze vruchtli
chamen. Meidoorn-jeneverbesroest (Gymnospo
rangium clavariiforme) heeft zuilvormige, tot één
centimeter lange vruchtlichaampjes, die in groepen
op houtige takken van jeneverbessen gevormd
worden. De vondst is opvallend vroeg: de sporen
van Meidoorn-jeneverbesroest die op Jeneverbes
aangetroffen zijn, kunnen alleen de bladeren van
soorten als Meidoorn en Lijsterbes infecteren, en
die stonden nog niet in blad.
Levenscyclus
Roestschimmels doorlopen een buitengewoon inte
ressante levenscyclus waarin meerdere plantensoor
ten vaak een rol spelen. De roestschimmel vormt
vier soorten sporen en doet aan waardplantwisse
ling. Op Jeneverbes worden op enigszins verdikte,
houtige takken in de oranje vruchtlichaampjes de
zogeheten teliosporen gevormd. Na uitdrogen zijn
deze vruchtlichaampjes gekrompen en donkerroodbruin. Deze sporen zijn maar een kort leven
beschoren: al in het vruchtlichaam groeien er uit de
teliosporen de basidiosporen, die sterk lijken op die
van gewone paddenstoelen. Die basidiosporen
worden met de wind verspreid en kunnen daarbij
terecht komen op een alternatieve waardplant waar
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ze zich verder ontwikkelen. Bij jeneverbesroesten
moet dat altijd een vertegenwoordiger zijn van de
rozenfamilie. In het geval van Meidoorn-jenever
besroest is dit Meidoorn of een andere soort uit de
rozenfamilie zoals lijsterbes, maar ook een Kren
tenboompje, Appelbes, Peer en Kweepeer kunnen
als alternatieve waardplant fungeren. Na infectie
wordt aan de bovenzijde van de bladeren de derde
sporenvorm gevormd, de spermatia, in vruchtli
chaampjes die spermogonia genoemd worden. De
spermatia worden gevormd in een zoete, wat plak
kerige vloeistof die aantrekkelijk is voor insecten.
Insecten die de plant bezoeken nemen spermatia
mee, en bij een bezoek aan andere spermogonia
worden spermatia uitgewisseld en vindt bevruch
ting plaats. Als dit is gebeurd, ontstaan andermaal
vruchtlichaampjes, de zogenaamde aecia, waarin
aeciosporen gevormd worden. De aecia worden
gevormd aan de onderzijde van de bladeren in
galvormige zwellingen die opvallend en erg karak
teristiek zijn. Deze aecia groeien langzaam, ze zijn
pas begin augustus volgroeid. Pas dan worden de
aeciasporen gevormd, en deze zullen alleen kiemen
als ze terechtkomen op de naalden van een vatbare
soort Jeneverbes. Na infectie van de naalden groeit
de roestschimmel in de Jeneverbes naar de oudere
delen van de plant, waar deze weer gaat fructificeren
(vruchtlichamen gaat vormen).

Levenscyclus van Zwarte roest (Puccinia graminis)
met de vijf in de tekst beschreven sporenvormen.
Zwarte roest heeft Tarwe en Zuurbes (Berberis) als
waardplanten. In de levenscyclus van Meidoorn-jene
verbesroest komt Jeneverbes in plaats van Tarwe en
Lijsterbes in plaats van Berberis en worden uredini
osporen niet gevormd (Bron: Aad Termorshuizen)
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Tijdstip van fructificeren

Peer-jeneverbesroest op Jeneverbes, rechts opge
droogd (Bron: Links: Menno Boomsluiter; rechts:
Jan Sikon)
De hierboven beschreven levenscyclus samengevat:
de op jeneverbes gevormde basidiosporen infecte
ren de bladeren van een aantal waardplanten uit de
rozenfamilie, en de hierop gevormde aeciosporen
infecteren op hun beurt de Jeneverbes. Dat de twee
vondsten van Jeneverbesroest erg vroeg waren,
blijkt uit het feit dat op dat moment sommige
waardplanten van deze roest nog niet in blad ston
den. Optimaal voor de levenscyclus van Jeneverbes
roest is immers dat vorming van sporen plaatsvindt
nadat de alternatieve waardplanten in blad staan.
De vorming van vruchtlichamen komt waarschijn
lijk op gang nadat het een bepaalde periode vol
doende warm is geweest. De warme winter kan het
vroege fructificeren dus wellicht verklaren. Het zou
interessant zijn om te zien of de Jeneverbessen die
nu hebben gefructificeerd, het straks, als de alter
natieve waardplanten goed in blad staan, nog eens
zullen doen. Kijk je er ook naar uit?

Meidoorn-jeneverbesroest op Lijsterbes (Bron: Aad
Termorshuizen)
Tekst: Aad Termorshuizen en Charlotte Swertz,
Nederlandse Mycologische Vereniging
Foto's: Menno Boomsluiter (leadfoto: Meidoorn-je
neverbesroest op Jeneverbes); Aad Termorshuizen;
Jan Sikon

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
Ledenverg. gaat niet door
18 april
Vogelbeurs (laatste)
8 of 15 mei
klaverjassen gaat niet door
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)

