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J.A. Plokker
Voorzitter:
Gert-Jan van Duijvenbode,
mail adres: gjduyf@ziggo.nl
tel. 06-341 33 709
Secretaris:
Piet Hagenaars,
mail adres:piethagenaars@outlook.com
tel. 06-104 74 218
Penningmeester:
Dick Verkade,
mail adres: cobyverkade@live.nl
tel. 071-402 46 99
Lid:
Piet van Zuilen,
mail adres: phvanzuilen@casema.nl
tel. 071-407 25 50
Maart Helders
tel: 071-4012918
Ringencommissaris:Bouwe Nijgh,
tel. 071-403 03 23,
Mail adres:b.nijgh@gmail.com
Contributie per 2018:
Senior leden (NBvV)
seniorleden (vereniging)
jeugdleden

€40,00
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€20,00

Bankrekeningnummer:
NL 29 RBRB 0777 9657 98
t.n.v. “DE KANARIEVOGEL”Katwijk
Verenigingsgebouw:
Stichting “Kleindierensport-Katwijk”
Oude ’s Gravendijckseweg 2 a,
2221 DB Katwijk aan Zee.
Verhuur clubgebouw: 071-403 03 23
Op de voorpagina: kleine Karakiet
foto van Alois van Mingeroet
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Inhoud:
Het is voor een ieder mogelijk om artikelen in te
zenden. Deze artikelen dienen bij de redactie inge
leverd te zijn voor 16 oktober. Niet tijdig ingelever
de artikelen worden doorgeschoven naar een latere
editie. De redactie neemt geen verantwoording 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

4

Uitnodiging.
De eerstvolgende bijeenkomst wordt gehouden op
11 oktober in het clubgebouw. Aanvang zoals altijd
20.00 uur.
Even onder uw aandacht brengen
Het hoofdbestuur heeft besloten om de contributie
van de Ned. Bond van Vogelliefhebbers op jaar
basis te verhogen met €2,00 ingaande op 1 januari
2020.
In eerdere stadium werd er aan gedacht om de
contributie per jaar €0,50 te verhogen. Maar omdat
er verenigingen zijn die hun contributie per……..
innen en om het bedrag daarvan jaarlijks te veran
deren vrij veel werk met zich meebrengt. Dit houd
in dat de jaarcontributie per 1 januari €42,00 be
draagt.
Iets over de onderlinge tentoonstelling.
De keurmeesters hebben nieuwe instrukties gekre
gen. De vogels in de stellen en stammen mogen niet
meer mee doen met de prijzen van de enkelingen.
Alleen de mooiste vogel van de show mag wel uit
de stellen en stammen komen.
Nu is er contact geweest met de keurmeesters die
dit jaar komen keuren contact geweest. Zij zijn van
mening dat de vereniging uitmaakt hoe de prijzen
verdeelt moeten worden. Dit houd in dat bij onze
onderlinge tentoonstellen de stellen en stammen wel
deelnemen aan de prijzen voor de enkelingen. Dit
bevordert het aantal ingeschreven stellen en stam
men.

Rayon tentoonstelling
Rayon Leiden bestaat nog uit 10 verenigingen. Deze
10 verenigingen hebben elk jaar een tentoonstelling
waar de verenigingen tegen elkaar spelen. Meestal
wordt deze tentoonstelling ondergebracht bij de
tentoonstelling van een der verenigingen. Om de
competitie zo eerlijk mogelijk te laten verlopen zijn
een aantal regeltjes opgesteld. Een ervan is dat elke
vereniging maximaal 50 vogels mogen inschrijven.
Dit moeten “A” vogels zijn. Van elke vereniging
worden de 10 hoogste vogels geteld. Is dit bij
meerdere verenigingen gelijk dan telt de 11de, 12de
vogel tot dat er een verschil ontstaat. Die vereniging
ontvangt de z.g. Cor Jansen beker. Buiten de wed
strijd tussen de verenigingen worden ook individu
ele prijzen uitgereikt.

wordt gehouden van 8 tot 10 november in hun
verenigingsgebouw. De inschrijving per vogel is
slechts €1,00 en de inschrijving sluit op 19 oktober.
Graag zagen wij als bestuur dat ook wij, de Kana
rievogel aan deze tentoonstelling gaat deelnemen.
Inschrijfformulieren zijn op de bijeenkomst van 11
oktober daar aanwezig.
Op 19 oktober houden wij onze vogelbeurs en er
kan dan nog ingeschreven worden bij de eigen
vereniging.
Hopelijk komen we met een respectabel aantal.

Reactie op ….
Waar zijn de tuinvogels gebleven stond er in het
clubblad van september 2019. Nou wij hebben geen
klagen. Ze zitten dus bij ons in de tuin.
Door omstandigheden bij jullie bekend zijn we veel
aan huis gekluisterd. Daardoor hebben we veel tijd
om van onze tuin te genieten. Wij hebben een vrij
beschutte tuin met onze twee volières en hoge
struiken. Verder een waterbak waar de tuinvogels
uit drinken en in badderen. Wij hebben heel veel
mussen die ook onder de dakpannen nestelen. De
jongen zijn soms slachtoffer van een roofvogel. Een
torenvalk of slechtvalk. We twijfelen daarover. Een
enorm tumult en een berg rond dwarrelende veren.
Eten en gegeten worden.

Daarnaast zien we legio kool-en pimpelmezen,
heggemussen, spreeuwen en kauwen en een rood
borstje. Voor het eerst dit jaar een kleine karekiet.
Je gelooft het niet. Een heel klein vogeltje. We
dachten eerst aan een winterkoninkje maar hij had
niet dat kleine opstaande staartje. Boek erbij en toen
kwamen we op de kleine karekiet. Een riet vogel.
Sinds de waterpartij achter ons huis vol met riet
De rayontentoonstelling wordt georganiseerd door staat zien we ze regelmatig. Ook bijzonder is de
v.v. de Diamantvink in Roelofarendsveen. Deze groenling die komt drinken. En aan de voorzijde
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vast te houden," aldus ARK-projectmedewerker
Nico de Koning. Op een cruciale locatie in natuur
gebied de Kruispeel lag het straalbedrijf Cuijpers.
"De provincie Limburg en de gemeente Weert
hadden al jaren de wens om het bedrijf te verplaat
sen naar een andere locatie in Weert. Dat zou de
natuur een enorme impuls geven. Het terrein was
de ontbrekende schakel in het herstel van een
zeldzaam doorstroommoeras."
buitenlevengevoel.nl

in de leilindes komen regelmatig putters de luizen
opeten. Hoogtepunt was toch wel de bonte specht
die de strootjes uit het insectenhotel trok en daaruit
de insecten snoepte. Prachtig.
We genieten er erg van.
Annelies en Gert-Jan van Duijvenbode.

Maar het proces zat in een impasse. "Wij zaten daar
als bedrijf in principe op een prima plek," aldus
directeur Chrit Cuijpers van Cuijpers BV. "Maar
we snapten de wens van de provincie en gemeente
en wilden dan ook meewerken aan een oplossing.
Maar het moest financieel dan wel kunnen."

heggemus - roodborstje pxhere.com

Limburgs industrieterrein omgetoverd tot
natuurjuweel
Midden in het Limburgse natuurgebied de Kruis
peel lag straalbedrijf Cuijpers. Pogingen om het
bedrijfscomplex te verhuizen mislukten steeds.
Maar nu ligt er op het voormalige industrieterrein
een prachtig natuurgebied van 30 hectare. Met een
slimme manier om grond te saneren wist ARK
samen met rentmeester Van Soest het proces los te
trekken. Zo kon een essentiële natuurverbinding
worden hersteld.
Natuurontwikkeling werkt in het GrensPark Kem
pen~Broek bij Weert – waarvan de Kruispeel een
onderdeel is - al bijna tien jaar aan het vergroten en
vernatten van het natuurgebied. "We verbinden er
losse natuurgebieden met elkaar zodat planten en
dieren meer ruimte krijgen. Zeldzame soorten
kunnen zo terugkeren. En we proberen water beter

Het terrein van straalbedrijf Cuijpers voor de verplaatsing (Bron:
FlyingEye.nl)

Slimme aanpak
Uiteindelijk is het ARK in samenwerking met alle
betrokken partijen toch gelukt om het proces uit de
impasse te trekken. Aan de Lozerweg in Weert werd
een geschikt nieuw terrein gevonden en voor de
sanering van de grond werd een slimme oplossing
bedacht. "Er moest behoorlijk wat grond worden
gesaneerd en uitgaande van de traditionele aanpak
moest die allemaal worden afgevoerd. Daar hing
een behoorlijk prijskaartje aan," aldus bodemon
derzoeker en milieukundige Willem Kerkhof van
Miltop BV. "Ik vond het een uitdaging om voor
ARK te kijken of dat niet goedkoper kon en kwam
uiteindelijk met het idee van een uitkijkheuvel. In
7
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die heuvel zou de vervuilde grond worden opgesla
gen en afgedekt met een dikke laag schone grond.
Daarnaast stagneerden natuurprojecten op andere
plekken in de omgeving omdat daar vrijkomende
grond niet buiten Kempen~Broek kon worden af
gezet. Door de toepassing van deze grond te inte
greren in de saneringsoplossing is een win-winsitu
atie gecreëerd. Deze slimme aanpak bracht de
kosten van de sanering met meer dan 80 procent
naar beneden. Zo werd de deal betaalbaar, werd de
grond goed en veilig gesaneerd, werd de natuuront
wikkeling op de percelen in de omgeving mogelijk
en kwam er ook nog een mooie kijkheuvel met
uitzicht op het nieuwe natuurgebied."

De wespendief is al in het nieuwe natuurgebied gesignaleerd (Bron:
Harvey van Diek)

leefgebied van wielewaal, zomertortel en zwarte,
kleine bonte, en middelste bonte specht weer veel
groter. Bovendien zorgt het voor een continue
verbinding van natuurgebieden langs de Tungelroy
se beek. Het hoogveenbos kan aan de oevers van de
Tungelroyse beek weer overgaan in een beekbege
leidend elzenbos. Wilde zwijnen, bevers en in de
toekomst otters zorgen voor natuurlijke variatie
door wroeten, knagen en het aanleggen van dam
men. Hierdoor ontstaat een prachtig natuurgebied
met natuurlijke processen."

Het terrein van straalbedrijf Cuijpers na de sanering (Bron: ARK
Natuurontwikkeling)

Ruimte voor een oplossing
De slimme saneermethode gaf de ruimte aan alle
partijen om tot een oplossing te komen. Chrit
Cuijpers: "Er lag opeens een goed verhaal en we
hadden een alternatief voor ons bedrijf. Bovendien
werden we door ARK-contactpersoon Peter van
Soest uitstekend begeleid. Ik had een klik met Peter,
dat is in dit soort processen ook heel belangrijk."
Het straalbedrijf verhuisde daarop in 2018 naar het
bedrijventerrein aan de Lozerweg in Weert. Op die
plek was er ruimte om te moderniseren en de ar
beidsplaatsen bleven behouden.
Metamorfose tot natuurgebied
Toen kon de transformatie van industrieterrein
naar natuur beginnen. Na de verhuizing werden de
gebouwen gesloopt en is de bodem gesaneerd. Het
Kempen~Broek is zo opeens dertig hectare natte
natuur rijker. Nico de Koning: "Het water stroomt
niet meer weg via diepe watergangen, maar blijft
veel langer in het gebied. Deze zogenoemde kli
maatbuffer zorgt dus voor droge voeten in natte
tijden en aanvoer van water tijdens droogte. Dank
zij het verplaatsen van het straalbedrijf kan het
hoogveenbos zich weer herstellen en wordt het

Dankzij het verplaatsen van het straalbedrijf kan het hoogveenbos zich
herstellen en worden natuurgebieden met elkaar verbonden (Bron:
ARK Natuurontwikkeling)

Wielewalen en wespendieven
Wie de nieuwe kijkheuvel beklimt, kijkt uit over een
rijk en gevarieerd open boslandschap, waar grote
grazers doorheen trekken. Over het moerasbos
vliegen wespendieven en klinkt de zang van wiele
walen, de roffel van de middelste bonte specht en
vanuit het riet laten roerdompen zich horen. Ook
de zeldzame boommarter is al gesignaleerd. ARK-
projectleider Ger van den Oetelaar is blij met de
resultaten. "Dit is een win-winsituatie voor ieder
een. Het bedrijf heeft weer een toekomst. De natuur
kan hier opbloeien en het gebied is meteen ook een
waterbuffer voor drogere tijden. Dit project laat
mooi zien wat er soms mogelijk is als iedereen bereid
is constructief mee te werken. Bezoekers en omwo
nenden gaan de komende jaren echt genieten op
deze plek, want de natuur zal hier steeds mooier
worden."
9
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Mensen, bomen en planten; ze kunnen niet Natuurgebied De Brand bij Udenhout ligt op een
zonder paddenstoelen
steenworp afstand van zijn huis. En, niet onbelang
Eigenlijk was Ad Smits (73) voorbestemd om pater
te worden. Maar na drie jaar op het seminarie in
Boxtel, doofde voor hem het heilig vuur. Via de
muloschool schopte hij het tot manager bij de Be
lastingdienst. Zijn passie voor de natuur heeft hij
nooit losgelaten. Al 28 jaar is hij natuurgids.
“Ik ben geboren in een Schijndelse boerderij. Daar
zat ik tot mijn elfde in de bossen en slootjes. Ook
toen ik later een gezin kreeg en carrière maakte, is
die liefde altijd blijven sudderen.” Het bracht de
inwoner van Biezenmortel bij de landelijke natuur
organisatie IVN. Hij volgde er een groen- en gid
sencursus. In 1991 ging Ad voor IVN-afdeling Oi
sterwijk daadwerkelijk rondleidingen verzorgen.
Sinds tien jaar is hij eveneens gids in Nationaal Park
De Loonse en Drunense Duinen.

Fascinerend
Ad hield al weleens lezingen over paddenstoelen en
ook tijdens het gidsen viel hem iets op: dit onder
werp fascineert mensen. “Daarom ben ik me er meer
in gaan verdiepen. Ik heb mezelf ook aangeleerd om
verhalen over bepaalde soorten te vertellen die
mensen leuk vinden. Als je alleen maar vijftig namen
noemt, kennen ze er geen vijf meer zodra je het bos
uitkomt.”
Inmiddels staat hij te boek als paddenstoelenken
ner. Zelf vindt Ad die benaming voor meerdere
uitleg vatbaar. Is dat iemand die heel veel padden
stoelen kent? Of die er heel veel over weet?

rijk: daar zijn zo’n vijfhonderd soorten paddenstoe
len. Als we met hem die bossen in lopen, heeft hij al
snel ‘beet’. De gids wijst op een dennenvoetzwam,
maar waarschuwt bijna tegelijk om niet een prach
tig kleverig koraalzwammetje te vertrappen: een
minuscuul oranjekleurig exemplaar dat maar net
boven de grond uitsteekt.
“Hier hebben we een aardappelbovist. Je ziet het, net
een aardappel. Maar als je ‘m openmaakt, ruik je dat
het toch echt een paddenstoel is. Hij is giftig, maar
ik ken iemand van 91 die als kind thuis heel jonge
aardappelbovisten te eten kreeg. In Rusland gebrui
ken ze schijfjes van deze paddenstoel als smaakver
sterker in de soep.”
Storytelling
Natuurlijk vertelt de natuurgids deelnemers aan
rondleidingen over het landschap waar ze wandelen
en over gewichtige zaken als milieu en duurzaam
heid. Maar hij schotelt ze vooral leuke verhalen
voor. “Tegenwoordig noemen ze dat storytelling.”
De meest gestelde vraag aan hem is of bepaalde
paddenstoelen giftig zijn. En nu de ‘r’ weer in de
maand is, verwachten mensen ook dat ze massaal
uit de grond schieten. In zekere zin is dat ook zo bij
de meest bekende soorten. Volgens Ad zijn er echter
het hele jaar door paddenstoelen te vinden. Het is
bovendien zoveel meer dan alleen het ‘vruchtli
chaam’ dat op de grond of aan een boom te zien is.
In de bodem of het hout zit het eigenlijke organisme,
het netwerk van schimmeldraden (mycelium).
“Kijk, dit is een inktviszwam, met daaromheen de
duivelseieren waar ze uit komen. Een stinkzwam, dat
kun je wel ruiken. Ze komen oorspronkelijk uit
Tasmanië. Deze verspreiden een aasgeur. Daar
komen aasvliegen op af die met hun poten door de
sporen lopen en deze zo weer verspreiden.”

Zesduizend soorten
“Er zijn in Nederland ruim zesduizend soorten. Dus
als je er daarvan enkele procenten kent, zoals ik,
ken je er al een paar honderd. Een paddenstoelen
kenner is daarom voor mij iemand die de meest
voorkomende soorten kent. Ik heb er ook geen
microscopisch onderzoek naar gedaan. Dat trekt
me niet.”

Nuttig
Waar veel mensen in de ogen van Ad ook aan
voorbijgaan, is dat paddenstoelen heel nuttig zijn.
Zo staat een schimmel als gist aan de basis van
brood, bier en wijn en daarmee aan economieën met
een enorme omzet. Met name in het Oostblok en
Afrika worden paddenstoelen nog dagelijks gege
ten. En wat te denken van hun helende werking?
Hij vertélt er liever over, of laat ze zien in het bos. Was het niet onderzoeker Alexander Fleming die
Ad is graag in De Loonse en Drunense Duinen. de penicilline uitvond? In zijn petrischaal trof hij de
11
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schimmel Penicillium notatum aan en ontdekte dat een paar plaatsen in Nederland voorkomt. Sinds 2008
alle bacteriën eromheen verdwenen waren.
heb ik die hier een keer of drie gezien. Nee, ik heb
geen paddenstoel die naar mij vernoemd is. Wel een
“In de natuur zijn paddenstoelen het voedsel voor dassenburcht die ik hier had gevonden en heb aange
veel dieren. Bovendien zijn er veel bomen en planten meld bij de dassenwerkgroep Midden-Brabant.”
die niet zonder ze kunnen leven. Dat noemen ze het
Genieten
Wood Wide Web; de bodem is vergeven van Als natuurgids vindt Ad het zijn taak om de wan
schimmels die een netwerk vormen met bomen en delaars en bezoekers van zijn lezingen ervan bewust
planten en elkaar ook van voedsel voorzien.”
te maken wat voor moois er is. Wie eenmaal een
“Hé, hier staat een hazenpootje. Als-ie net uit de paar keer een rondleiding heeft gehad, gaat volgens
grond is, is het een bolletje dat de vorm heeft van een hem die routes zelf lopen en neemt familie mee om
hazenpoot. Een heel mooie inktzwam die veel op erover te vertellen. “Kijk, je kunt je druk maken
houtsnippers voorkomt.”
over alles wat er verdwijnt. Maar je kunt ook genie
ten van wat er nog is.”
In het najaar vinden allerlei activiteiten plaats, kijk
daarvoor bijvoorbeeld op ivn.nl of brabantsland
schap.nl.
Tekst en foto's: provincie Noord-Brabant

Scheefbloemwitje al bijna in heel Nederland
Geneeskracht
Als meest bijzondere paddenstoel noemt de natuur
gids de eikhaas, een houtzwam. Het is volgens hem
een prima consumptiepaddenstoel die goed smaakt
en ook te kweken is. Bovendien heeft de eikhaas
volgens de gids de meeste geneeskracht: “Het ver
sterkt je immuunsysteem en kan tumoren laten
verdwijnen. Verder kun je ‘m inzetten voor verla
ging van cholesterol en bij diabetes, aids en herpes.”
Ad kent ook de verhalen over paddenstoelen die
worden geassocieerd met tovenarij. Hij mag er tij
dens wandelingen graag over vertellen. “Neem de
heksenkring. Dat is niet meer dan een mycelium,
waarvan de draden even ver uit elkaar groeien.
Zodra ze voldoende voedsel vinden, vormen zich
boven de grond de vruchtlichamen in een kring. Als
mensen die vroeger zagen, zeiden ze dat daar heksen
hadden staan dansen.” En zo bevat een elfenbank
je een bepaalde stof die licht geeft. Eeuwen geleden
dachten mensen dan elfjes te zien als ze dat licht
schijnsel in het bos waarnamen.
“Ik heb hier in De Brand ook een gesluierde dame
ontdekt, een grote stinkzwam met sluier die maar op

Het scheefbloemwitje is pas sinds 2015 in ons land,
maar is inmiddels in alle provincies al gezien en een
groot deel van Nederland is al gekoloniseerd. De
komende weken vliegt de soort nog en kan deze op
nieuwe plekken worden ontdekt. Dat is niet zo
eenvoudig, want hij lijkt best sterk op de andere
witjes.

Scheefbloemwitje op ijzerhard in een tuin (Bron: Annette van Berkel)

In Duitsland zat het scheefbloemwitje sinds 2010 al
behoorlijk in de lift. De vlinder werd in 2015 voor het
eerst waargenomen in Nederland op de Sint-Pieters
berg en bij Posterholt. In het voorjaar van 2016
werden zowel volwassen exemplaren als rupsjes ge
vonden, opnieuw bij Posterholt. Vervolgens koloni
seerde het scheefbloemwitje in 2016 elk dorp in het
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heuvelland in Zuid-Limburg. In de jaren daarna zette
de opmars zich voort en werden steeds verder in de
richting van het noordwesten vlinders waargenomen.
Aan het einde van 2018 was de soort tot de lijn Til
burg-Groningen gekomen, met al enkele uitstapjes
ten westen daarvan. Dit jaar is die uitbreiding nog
verder gegaan. De najaarsgeneratie die nu en de ko
mende weken vliegt, zwerft vaak het verst en de ver
wachting is dat ook op nieuwe plekken in Zeeland,
Zuid- en Noord-Holland scheefbloemwitjes zullen
opduiken. En wie ziet het eerste scheefbloemwitje op
de Wadden?

De kenmerken waarmee het scheefbloemwitje zich onderscheidt van
het klein koolwitje (Bron: Annette van Berkel & Kars Veling)

Het scheefbloemwitje lijkt best veel op het klein
koolwitje, maar er zijn vier kenmerken die onder
scheidend zijn, zoals op bijgaande illustratie is
aangegeven. Als maar een of twee van die kenmer
ken kloppen, is het vast een klein koolwitje. Bij drie
kloppende kenmerken wordt scheefbloemwitje al
waarschijnlijker, maar pas als alle vier kloppen is er
zekerheid. Daarom is het noodzakelijk dat, als u
een scheefbloemwitje doorgeeft via Waarneming of
Telmee, u er een foto bij doet. Het liefst van een
vlinder van de bovenkant, want daar zijn de ken
merken het beste te zien. Het hoeft echt geen
prachtige foto te zijn met een dure fancy camera;
ook een snel snapshot met uw mobiele telefoon is
vaak al voldoende. Met uw hulp gaan we de uitbrei
ding van deze soort hopelijk verder volgen.
Tekst: Kars Veling, De Vlinderstichting;
Foto’s: Annette van Berkel

Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups
ook tweede jaar zeer succesvol
In het tweede jaar van het project ‘Natuurlijke be
strijding eikenprocessierups’ werden op een proef
locatie met natuurlijke vijanden 80% minder nesten
aangetroffen dan op de controlelocatie. Op de
proeflocatie werd bijna 90% van de nesten aange
vreten. Op de controlelocatie maar 3%. Tijdens het
landelijke processierupssymposium voor professio

nals op 25 september worden de resultaten toege
licht.
In 2018 is in de gemeente Westerveld onder leiding
van de Boermarke Wapserveen, een lokale overkoe
pelende organisatie voor de agrarische sector, het
project 'Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups'
gestart. Drie jaar lang wordt gekeken hoe het aantal
eikenprocessierupsen zich ontwikkelt. Op de proef
locatie aan het Westeinde in Wapserveen worden
vanaf 2018 natuurlijke vijanden actief gestimuleerd
terwijl er op de Van Helomaweg, de controlelocatie,
geen extra maatregelen genomen worden. Dit jaar
is er een tweede controlelocatie, ook op de Van
Helomaweg, toegevoegd. Op alle locaties worden
64 eikenbomen gevolgd. De bomen zijn voor een
groot deel halfwas bomen en verkeren in dezelfde
conditie.
Natuurlijke vijanden
Er zijn op de proeflocatie aan het Westeinde vorig
jaar duizenden planten van tientallen soorten aan
geplant om natuurlijke vijanden van de eikenpro
cessierupsen te lokken, zoals sluipwespen, sluipvlie
gen, gaasvliegen en zweefvliegen. Door de droogte
ontwikkelden de bermen zich niet optimaal, zodat
we besloten om de middenberm ook niet meer te
maaien om zo meer leefgebied voor natuurlijke
vijanden te creëren. De ontwikkeling van de bloem
rijke berm blijft een punt van aandacht.
Ook realiseerde de Boermarke in samenwerking
met een plaatselijke basisschool en de vogelwacht
Uffelte twintig nestkasten voor koolmezen, pimpel
mezen, mussen en andere soorten vogels die insec
ten eten. Verder hangen er kasten voor grootoor
vleermuizen en zijn in het vroege voorjaar natuur
lijke vijanden in kleine aantallen uitgezet om een
opstartpopulatie te realiseren. Wekelijks zijn de
proeflocatie en controlelocaties geïnspecteerd om
de aanwezigheid van nuttige bestrijders te volgen.
Zoals op vele plekken in Nederland waren in het
voorjaar naast de eikenprocessierups rupsen van
voorjaarspanners, voorjaarsuilen, ringelrupsen,
plakkers en bladwesplarven massaal aanwezig. Dat
zorgde voor veel voedsel voor allerlei roofinsecten
en vogels.
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Nestkast op de proeflocatie (Bron: Silvia Hellingman)

80% minder nesten door stimuleren van natuurlijke
vijanden
Op de proeflocatie en de eerste controlelocatie
verdrievoudigde het aantal aangetroffen nesten ten
opzichte van 2018. Dit is vergelijkbaar met het
landelijke beeld. Op de controlelocatie zijn de nes
ten in 2018 verwijderd. Op de proeflocatie zijn de
nesten blijven hangen. Toch is er op geen enkel
moment sprake geweest van overlast op de proef
locatie. De controlelocatie had grote nesten die snel
werden verwijderd door de Provincie Drenthe.
Vogels en kevers hebben ervoor gezorgd dat het
aantal eikenprocessierupsen op de proeflocatie
flink gereduceerd werd.
In onderstaande figuur is de ontwikkeling van het
aantal nesten op de drie locaties weergegeven. Op
de proeflocatie werden op 23 augustus 90 kleine
nesten aangetroffen. Dat is 80% lager dan het
aantal op de eerste controlelocatie en 74% lager dan
de tweede controlelocatie. De nesten op de contro
lelocaties waren daarbij veel groter dan op de
proeflocatie. Op de controlelocatie waren er rup
senpopulaties die een halve stam bedekten, soms
vijf meter lang. Op de proeflocatie liep het aantal
nesten geleidelijk aan iets terug.

Koolmees met pop van een bladroller (Bron: Silvia Hellingman)

Diverse vogelsoorten
Vroeg in het voorjaar waren de ringmussen, kool
mezen en pimpelmezen massaal aanwezig. Later
waren er ook spreeuwen die zich stortten op de
rupsen en een koppeltje van de koekoek. Daarna
kwamen de spechten, vooral op de poppen. Bijzon
der was ook de aanwezigheid van een koppel wie
lewalen die vroeg in de ochtend actief waren met
het eten van eikenprocessierupsen. Het is ons niet
gelukt om ze op de foto te zetten. Door de grote
activiteit van de vogels is zo’n 90% van de overge
bleven nesten leeg/aangevreten. Op de controlelo
caties was maar 3 tot 6% van de nesten aangevreten.

Koolmees met een eikenprocessierups. De nesten rondom de kasten zijn
in de loop van het seizoen eveneens leeg gevreten door de vogels (Bron:
Silvia Hellingman)

Verloop van het aantal aangetroffen nesten op 64 bomen

De inspecties zijn uitgevoerd met leden van het
projectteam (Piet Idserda, Diane Schenkel), Vogel
wacht Uffelte (Bert Noorman) en de laatste inven
tarisatie met de gemeente Westerveld (Gertjan
Dieters). Zo hebben we gezamenlijk wederom een
duidelijk verschil kunnen constateren tussen de
controlelocaties en de proeflocatie.
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Inventarisatie op 23 juli met Diane Schenkel (Boermarke) Piet Idser
da (Boermarke) en Bert Noorman (Vogelwacht Uffelte) (Bron:
Silvia Hellingman)

Landelijk symposium eikenprocessierups 25
september
De proef loopt nog totdat de vlinders zijn uitgevlo
gen. Op 25 september 2019 worden de definitieve
resultaten van de proef gepresenteerd tijdens het
landelijke symposium voor professionals in Ede dat
door het Kenniscentrum Eikenprocessierups wordt
georganiseerd in opdracht van het Ministerie van
LNV. Tijdens het symposium zullen we ook de
voorwaarden waar deze aanpak aan moet voldoen
toelichten. Niet alle locaties zijn namelijk geschikt
voor een dergelijk project, maar daar waar het
mogelijk is, draagt deze aanpak zeker bij aan de
beheersing van de eikenprocessierups.
Tekst: Silvia Hellingman, Hellingman Onderzoek en
Advies, Arnold van Vliet, Wageningen University,
beiden betrokken bij het Kenniscentrum Eikenprocessierups
Foto’s: Silvia Hellingman

Inventarisatie 23 augustus 2019 samen met Gertjan Dieters, Gemeen
te Westerveld (Bron: Silvia Hellingman

De proef Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups
is een samenwerking tussen inwoners, boeren, ge
meente en de Boermarke waarvan Ton Spijkerman
de voorzitter is. Rene Vree Egberts (Agrarische
Natuur Drenthe) is de projectleider. De proeven met
natuurlijke vijanden (vogels, kevers, gaasvliegen en
andere natuurlijke vijanden) worden uitgevoerd door
Silvia Hellingman.

Volledig leeggeroofd nest van de eikenprocessierups (Bron: Silvia
Hellingman)

Andere hulp uit de natuur: kleine poppenrovers en
vleermuizen
Dit jaar hadden we voor het eerst veel kleine pop
penrovers (Calosoma inquisitor). Die waren massaal
in de eiken aanwezig. De middenberm die niet meer
gemaaid werd diende als schuilplaats voor deze
kevers. De inventarisatie van de actieve vleermuizen
is nog niet klaar, omdat de vluchtperiode van de
vlinders nog niet is voltooid. Deze wordt verzorgd
door Guido Nijland van de Vleermuiswerkgroep.

Kleine poppenrover bezig met eten van een ringelrups, locatie West
einde/Wapserveen (Bron: Silvia Hellingman)
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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)

