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zich het recht voor om plaatsing om redactionele
redenen te weigeren.
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Mededelingen

De eerste vogelbeurs is een feit. Deze werd gehou
den op zaterdag 18 september. Er was een goede
opkomst. Nu was John van den IJssel de enige met
vogels, maar Jeroen van der Wereld zal voortaan
ook aanwezig zijn met vogels. De nieuwe tijd van
10.00 tot 12.00 uur is goed bevallen, dus dit blijft de
tijd van de vogelbeurs.
De eerste ledenbijeenkomst, na een jaar, is weer
achter de rug. Diverse leden inderdaad pas na een
jaar weer gezien. Doordat we niet bij elkaar moch
ten komen in het voorjaar is de jaarvergadering
komen te vervallen. Van deze jaarvergadering al
leen het financiële gedeelte gedaan. Weinig inkom
sten en wel de nodige uitgaven gehad. Hierdoor een
aardig negatief 2020 gedraaid. Het zij zo. Dit kun
nen we opvangen.
Nog niet op gevangen is het gemis van Piet van
Zuilen. Maar daar moeten we de komende jaarver
gadering over praten dat is duidelijk.
De verloting die we hielden tijdens de bijeenkom
sten is ook weer opgepakt.
Na de pauze hebben we een rondje gemaakt onder
de aanwezige hoe het kweekseizoen verlopen is.
Over het algemeen was het aardig gegaan. Natuur
lijk zijn er die minder gekweekt hebben of vogels
gekweekt hebben waarvan ze niet wisten dat dit in
de vogels zat.

Het hoekje van de natuurliefhebber
Vreemde eend in de bijt
Bij het water dat rond het kerkhof ligt, bij de Van
Eijckstraat in Fijnaart. Zwemmen en lopen twee
hele mooie woerden (mannetjes), Mandarijn eend
jes (Aix galericulata) te pronken in hun mooiste
vederpakje. Ze hebben als thuis basis Oost-Azië.
Maar het worden steeds meer wereldburgers. Ze
worden al decennia lang gehouden en gekweekt in
de vogelliefhebberij, soms neemt er wel eens een
paartje zijn biezen. En ze kunnen overleven in ons
klimaat. Fotogeniek zijn ze in elk geval. Misschien
maken er zich wel mensen zorgen om de zuiverheid
van onze wilde eenden. Maar de natuur heeft het
zelf geregeld dat dit niet kan. Het chromosomen
huishouden van de Mandarijn eend en onze wilde
eend komt niet overeen om te hybridiseren. Dus
kunnen er normaal gezien, geen jongen geboren
worden, want een mandarijn woerd vormt wel een
paartje met een wilde eend. Toch wel mooi van de
twee mandarijntjes, nu we niet naar een exotisch
land kunnen reizen, dat de exoten naar ons komen.
Toen ik ze vorige week aan het fotograferen was zei
er iemand “voor die eendjes is het toch nog carna
val”. Ze zien er wel heel komisch en vooral heel
kleurrijk uit.

Besloten werd om de klaverjasavonden weer op te
starten. Als jullie dit clubblad ontvangen is de eerste
klaverjasavond geweest. Hoe deze bezocht/verlo
pen is kan nu nog niets over verteld worden.
Ook werd besloten om de tentoonstelling te gaan
opstarten. Veel of weinig inschrijvingen, in principe
gaat deze door. Bij geen tentoonstelling, is de me
ning, heeft een vogelvereniging vlug geen bestaans De foto is puur en alleen bijgeknipt om de compo
recht meer.
sitie te verbeteren. Camera Canon 5 D Mark IV en
Canon lens 600 mm f4. Witbalans handmatig op
De eerstvolgende ronde om ringen te bestellen sluit "Bewolkt", ISO 1250, sluitertijd 1/1000 ste en de
op 20 januari 2022 en worden uitgeleverd na 1 april foto is in JPEG gemaakt. Voor het lage standpunt
2022.
zette ik het statief op de laagste stand en moest ik
wel op de knieën. Ik heb altijd een grote vuilnis zak
De eerstevolgende ledenvergadering is 8 oktober.
mee, dan houd ik mijn kleren netjes.
Eerst volgende vogelbeurs zaterdag 16 oktober
(10 - 12 uur)

De bedoeling is dat ik elke maand een foto plaats,
in Nederland gemaakt en met een leuke maar korte
tekst erbij. Laat eens weten aan Piet wat jullie ervan
vinden.
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45 kabeljauwen volgen
Onderzoek naar gedrag kabeljauw en kreeft
rond kunstmatige riffen in windpark Borssele In het eerste deel van het project bestuderen onder

Wageningen Marine Research
Ørsted, De Rijke Noordzee, Wageningen Marine
Research en consortium Win-Wind zijn onlangs een
onderzoeksproject gestart naar het gedrag van ka
beljauw en kreeft in Ørsted’s windpark Borssele
1&2. Via zenderonderzoek bestuderen de onderzoe
kers het gedrag van beide soorten die een voorkeur
hebben voor hard substraat. Daarnaast worden
DNA-watermonsters uitgevoerd rond de kunstrif
fen.
Ørsted heeft vanuit de ambitie om windparken
natuurinclusief in te richten in het vierde kwartaal
van 2020 vier kunstmatige riffen in het windmolen
park geïnstalleerd. Het windpark is sinds het laatste
kwartaal van 2020 in vol bedrijf. Het windmolen
park Borssele 1&2 zal op 6 september 2021 officieel
worden ingehuldigd.
Uit onderzoek blijkt dat de biodiversiteit in offsho
re windparken toeneemt op en rond de funderingen
van de windturbines. Ørsted, Wageningen Marine
Research, consortium Win-Wind en De Rijke
Noordzee onderzoeken hoe het onderwaterleven in
windparken verder positief gestimuleerd kan wor
den. In deze samenwerking bestuderen de onder
zoekers het effect van de plaatsing van de vier
kunstmatige riffen op de onderwaternatuur.
Onderzoek bestaat uit drie delen
Het onderzoek rond deze kunstmatige riffen in
Borssele 1&2 bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste
worden de bewegingen van individuele Atlantische
kabeljauwen gedurende ruim twee jaar gevolgd, om
het gedrag rond elk kunstmatig rif te onderzoeken.
Ten tweede worden de bewegingen van individuele
Europese kreeften op soortgelijke wijze gevolgd.
Ten slotte wordt de biodiversiteit gemonitord met
behulp van een reeks monitoringtechnieken.

zoekers van Wageningen Marine Research het ge
drag van individuele Atlantische kabeljauw (Gadus
morhua) rond de geïnstalleerde riffen. Kabeljauw
werd geselecteerd omdat hij beschouwd wordt als
een sleutelsoort, en een belangrijke soort is in het
functioneren van het plaatselijke ecosysteem.
Overleving en gedrag van Atlantische kabeljauw
bieden eerste aanwijzingen over het functioneren
van de riffen als geschikt leefgebied. In dit onderdeel
van het project werden 45 kleine kabeljauwen ge
merkt met een akoestische zender. Deze vissen
werden op de riffen op locatie met de hengel gevan
gen, en vervolgens met zender teruggezet op dezelf
de plek. De gegevens van de zenders geven infor
matie over de bewegingen en activiteiten van elk
dier van minuut tot minuut. Aan de hand van deze
gegevens kan het gedrag van elke individuele vis
worden onderzocht, en een eerste evaluatie over het
functioneren van de kunstmatige riffen voor na
tuurverbetering worden gedaan.

Kabeljauw krijgt een akoestische zender (Bron: Programma Rijke
Noordzee)

Gedrag van kreeft
Het onderzoek naar het gedrag van de Europese
kreeft (Homarus gammarus) wordt uitgevoerd
door onderzoekers van Wageningen Marine Re
search, consortium Win-Wind en De Rijke Noord
zee. De onderzoekers hebben twaalf kreeften voor
zien van akoestische zenders. Inzicht in de bewegin
gen, de verspreiding en het activiteitpatroon van
kreeften kan met aanvullende stappen in verband
worden gebracht met de predatiedruk die de kreef
ten uitoefenen op de rifgemeenschap. Dat zal uit
eindelijk inzicht geven in de toekomstige biologi
sche ontwikkeling van de kunstmatige riffen. De in
dit projectonderdeel verkregen kennis zal helpen
een leemte in de wetenschappelijke literatuur op te
vullen. De kennis over de mobiliteit van kreeften is
ook nuttig voor de mogelijke ontwikkeling van een
duurzame oogst van kreeften.
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Biodiversiteit rond de riffen
Het derde onderdeel van het project, geleid door De
Rijke Noordzee, betreft het monitoren van de bio
diversiteit rond de nieuw geplaatste kunstmatige
riffen. De monitoring gebeurt met eDNA-analyse
techniek. Met deze techniek kan de aanwezigheid
van soorten in water worden aangetoond. De on
derzoekers nemen watermonsters, en na analyse in
het laboratorium tonen de monsters aan welke
diersoorten en organismen in het gebied aanwezig
zijn. Dit onderzoek wordt jaarlijks opgevolgd om
te zien hoe de biodiversiteit van de riffen zich in de
loop van de tijd ontwikkelt.
Op weg naar een Toolbox open access
In de komende drie jaar hopen de onderzoekers
meer te weten komen over hoe de natuur zich ont
wikkelt op en rond de kunstmatige riffen. Hoe ge
dragen de individueel gemerkte kabeljauwen en
kreeften zich in het windmolenpark, en gebruiken
zij de kunstmatige riffen als schuilplaatsen en foe
rageergebieden? Hoe ontwikkelt de biodiversiteit
zich? De resultaten van dit onderzoek worden ge
publiceerd en toegevoegd aan de open access
Toolbox van De Rijke Noordzee. In de Toolbox
wordt wetenschappelijke kennis en operationele
ervaring gecombineerd, waarmee inzichten worden
verkregen over de kansen en mogelijkheden van de
combinatie van wind op zee en kunstmatige riffen
met biodiversiteitsverbetering.
Tekst: Programma Rijke Noordzee, Ørsted, consor
tium Win-Wind en Wageningen Marine Research
Foto's: Programma Rijke Noordzee

bosgebieden en kleine poelen. Je kunt in het gebied
genieten van vogels als gekraagde roodstaart, nach
tegaal en boomleeuwerik. In het voorjaar en de
zomer is een bezoek zeer de moeite waard, vanwege
de vele zangvogels.
Duingebied Meijendel
Duingebied Meijendel bij Den Haag kent veel af
wisselende landschappen en er zijn meer dan 300
verschillende vogelsoorten gezien. In de zomer vind
je vogels als grasmus, nachtegaal, gekraagde rood
staart en fitis. In de winter tref je veel kramsvogels
en koperwieken, maar ook watervogels als de grote
zaagbek. Tijdens de trektijd kun je in Meijendel
altijd zeldzaamheden tegenkomen.

Gekraagde roodstaart (Bron: Landschapsbeheer Friesland)

Het Vogelmeer
Het Vogelmeer in Nationaal Park Zuid-Kennemer
land. In het afwisselende landschap bevinden zich
talloze soorten vogels in en rond het meer. Er zijn
verschillende soorten eenden zoals bergeend, zo
mertaling, slobeend en met veel geluk ijseend. Maar
het is ook een goede plek voor kluut, bontbekple
Zeven keer vogels kijken in de duinen
vier, kleine plevier, geoorde fuut en dodaars. Ook
De Nederlandse duinen zijn uniek in Europa. Niet heb je kans op het zien van blauwborst, nachtegaal,
alleen omdat er veel vogels leven en in het voorjaar beflijster en klapekster.
en de zomer broeden. Omdat veel trekvogels de
kustlijn volgen, kun je er ook de meest bijzondere
zwervers en dwaalgasten tegenkomen tijdens hun
trekperiodes. Birdingplaces.eu tipt ons waar het
goed toeven is.
Vogelkijkwebsite Birdingplaces.eu zette voor Vo
gelbescherming zeven mooie duingebieden aan de
kust van Zuid-Holland en Noord-Holland op de
kaart waar het leuk vogels kijken is. Ideaal als uitje
in de zomervakantie!
Soeckebacker
Soeckebacker in het Noordhollands Duinreser
vaat heeft een prachtige ligging met duinen, kleine

Kluut (Bron: Jankees Schwiebbe)
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Het Quackjeswater
Het Quackjeswater op Voorne-Putten is een duin
meer met daaromheen gevarieerd duingebied dat
bestaat uit uitgestrekte duinen, natte duinvalleien,
moeras, rustige duinmeren en bos. Je kunt helemaal
rond het duinmeer lopen (drie kilometer). Je pas
seert een prachtig uitkijkpunt vanwaar je uitzicht
hebt op de broedkolonies van lepelaar, aalschol
ver en kleine zilverreiger.

sen, met tips over wat je er kan zien en een wandel
route. Met behulp van deze site kunt u dus leuke
uitjes in Nederland plannen en zelfs hele vakanties
bedenken langs buitenlandse vogelplekken.
Tekst: Vogelbescherming Nederland

Kolgans is er vroeg bij en saffraangouduil
vliegt.

Bart Vastenhouw, Saxifraga

Lepelaars (Bron: Piet Munsterman)

De Amsterdamse Waterleidingduinen
De Amsterdamse Waterleidingduinen zijn een ge
weldig duinreservaat met vele wandelroutes om te
verkennen. Jaarlijks broeden er meer dan honderd
soorten vogels, bijvoorbeeld kleine plevier, blauw
borst, boomleeuwerik en paapje. Er leeft ook een
grote populatie damherten en vossen.

Een ruime week geleden kwamen de eerste tiendui
zenden kolganzen ons land binnenvliegen. Dat is
vroeger dan gemiddeld. Meestal komen kolganzen
pas rond 30 september in Nederland aan. Waar
schijnlijk hadden ze de wind in de rug en konden ze
daar gemakkelijk op meeliften. De kolgans is een
bekende wintergast in Nederland. Hij broedt op de
toendra van West-Rusland en Siberië. In Nederland
is hij ‘s winters overal te zien in het rivierengebied,
in Friesland en Zeeland. Zijn zwarte buikstrepen en
witte vlek rond de snavel maken hem gemakkelijk
te herkennen.

De Grafelijkheidsduinen
De Grafelijkheidsduinen met duinmeer de Harm
plas liggen ten westen van Den Helder. Het is het
meest noordelijke duingebied van het Nederlandse
vasteland. Dat maakt het tijdens de vogeltrektijd
een interessant gebied, want er kunnen allerlei
verrassende vogels opduiken. Maar ook buiten de
trektijd zijn er altijd wel leuke vogels te zien.
De Vulkaan
De Vulkaan in het Westduinpark bij Den Haag
staat in Nederland bekend als een van de beste
uitkijkpunten voor vogeltrek. Het ligt op een 31
meter hoge duintop. Tijdens het trekseizoen zijn er
ongelooflijke hoeveelheden van allerlei soorten
vogels te zien, bijvoorbeeld meer dan 100.000 vin
ken of spreeuwen op één dag. De lente en herfst zijn
de beste tijden om de vogeltrek te ervaren.

Saffraangouduil (Bron: Derek Parker)

In de herfst vliegen nog volop mooie nachtvlinders.
Neem bijvoorbeeld de saffraangouduil. Hij is niet
groot, maar wel prachtig gekleurd. Je kunt ze lok
ken met licht of door smeer aan te brengen op
bomen. Ook komen ze af op overrijpe bramen en
bloeiende klimop, die nu beide nog goed te vinden
Birdingplaces
zijn. De saffraangouduil is een algemene nachtvlin
Birdingplaces is een website waarop vogelaars uit der die je in het hele land kunt zien.
heel Europa hun favoriete vogelkijkgebied plaat Tekst: Marjolein Mooij, NatureToday.nl
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Ooievaars lijden onder nat weer
Sovon Vogelonderzoek NederlandVeel vogels zijn
voor hun broedsucces deels afhankelijk van gunsti
ge weersomstandigheden. Zo ook de ooievaar. De
afgelopen voorjaren bestonden echter uit extremen:
na enkele jaren van droogte, verzuipen we nu ineens
in een uitzonderlijk nat en koud jaar. Hoe redde de
ooievaar zich in deze ongewone omstandigheden?
Met veel nieuwe broedgevallen startte het jaar niet
slecht voor de ooievaars. Maar in mei, toen veel van
de ooievaars nog met kleine jongen zaten, sloeg het
barre weer toe. Een voorbode van het natte en
koude broedseizoen van 2021.

voor jagende ooievaarsouders. De gegevens die
voor Meetnet Nestkaart zijn verzameld (zie onder
staande figuur) laten echter een onverwacht beeld
zien: ondanks de droogte blijken er per nest relatief
veel jongen uit te zijn gevlogen in de jaren
2018-2020. Hierbij moet wel worden benoemd dat
er vaak grote verschillen in broedsucces zijn tussen
verschillende regio’s, maar over het algemeen lijkt
het erop dat veel ooievaars er ondanks de droogte
toch in zijn geslaagd om voldoende voedsel te vin
den voor hun jongen.

Ooievaars op zoek naar prooien in een nat weiland (Bron: Harvey van
Diek)

Stromende regen
De ooievaars ondervonden veel moeilijkheden door
de uitzonderlijke weersomstandigheden dit jaar.
Door alle regen in het begin van het broedseizoen
werden de jonge kuikens te nat en te koud en de zelf
ook kletsnatte ouders waren niet in staat de kwets
bare jongen goed op te warmen. Als gevolg van
onderkoeling (pdf: 844 KB) stierven veel jongen en
mislukte een groot deel van de nesten.
Maar, in tegenstelling tot een nat begin van het
broedseizoen, blijkt wat regen in juni en juli wél
gunstig te zijn. De kuikens zijn dan groot genoeg
om zichzelf warm te houden en de natte omstandig
heden maken het voor de ouders makkelijker om
genoeg voedsel, zoals regenwormen, te vinden.

Het gemiddelde aantal uitgevlogen jongen per jaar, apart berekend per
gestart nest en per succesvol nest. Te zien is dat de aantallen in de jaren
2018-2020 relatief hoog liggen (Bron: Sovon)

Een slimme jager
In die droge jaren hebben ooievaars zich mogelijk
goed kunnen redden door hun gevarieerde dieet. De
opportunistische vogels kunnen namelijk makke
lijk uit de voeten met wat de omgeving biedt. Zo zal
de veldmuizenpiek een gunstige bijdrage hebben
geleverd aan het broedsucces in 2019. Maar ooie
vaars eten eigenlijk alles wat ze al stappend door
het weiland tegenkomen: regenwormen, sprinkha
nen, kevers, kikkers, mollen. Vooral in pas gemaaid
grasland, waar verstoorde en verwonde prooidieren
eenvoudig te vinden zijn, kunnen ze hun slag
slaan. Onderzoek in Duitsland suggereert dat ooi
evaars deze pas gemaaide graslanden, net als wij,
Droge jaren
De afgelopen broedseizoenen (2018-2020) waren goed op geur kunnen lokaliseren.
juist relatief droog, vooral 2018 was een historisch
Nestkaarten
droog jaar. Die droogte kan een uitdaging vormen
De ooievaars hebben dus meerdere trucs in de doos
om voldoende voedsel te verzamelen. Hopelijk
helpt dit ze om toch wat van dit natte broedseizoen
te maken. De precieze gevolgen van het weer kun
nen we met nestkaarten van vrijwilligers in beeld
brengen, maar het is nog even afwachten tot alle
gegevens van dit jaar binnen zijn.
Tekst: Bernice Goffin, Sovon Vogelonderzoek Ne
derland, mede namens STORK
Ooievaar met jongen op het nest (Bron: Robert Benjamins)
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Kweker van
Diamantvinken &
waterslagers

Kweker van
waterslagers

Donateur

M. Helders
Tel.071

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

Aad van Niel
tel.06 49217246
Kweker van
kleur & postuur
kanaries

Kweker van
Tropische vogels

Kweker van
Waterslagers

Krien Onderwater
tel.071 4033322

M.J. Teeuwen
Tel.023 5848601

Kweker van
waterslagers

Kweker van
Waterslagers

P. Hagenaars
Tel. 06 10474218
Kweker van
Kleurkanaries

Jaap Plokker
tel.071 4027562

B. Nijgh
Tel.071 4030323

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

Kweker van
Jap.meeuwen &
waterslagers

Kweker van
Gouldamadines

Kweker van
Eur.Cultuurvogels

Dick Verkade
tel.071 4024698

R. Zandbergen
Tel06 10107345

Fr. Kromhout
Tel.06 12972013

Kweker van
Tropische vogels
& parkietachtige

Kweker van
Gouldamadines
Eur.Cultuurvgls

Kweker van
Insecten eters

Donateur

Donateur

T. Diepenhorst
Tel.06 41423184

B. van Stelt
Tel. 06 39854296

Freek Schot
Tel. 0172 242337

C. Schaap

G. van Duyn

Donateur

Donateur

J. Schaap

D. de Mol
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Activiteitenoverzicht 2021 (onder voorbehoud)
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Dinsdag
Vrijdag
Zaterdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag

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

Zaad verkoop
Zaad verkoop
Zaad verkoop
Zaal verkoop
Zaadverkoop (10.00 - 12.00)
Barbeque (gaat niet door)
Zaadverkoop (10.00 - 12.00)
Zaadverkoop (10.00 - 12.00)
Zaadverkoop (10.00 - 12.00)
Vogelbeurs (let op !! 10.00-12.00)
Ledenvergadering
klaverjassen
Ledenvergadering
Klaverjassen
Vogelbeurs (10.00 - 12.00)
Klaverjassen
Klaverjassen
Inschrijven tentoonstelling
Vogelbeurs (10.00 - 12.00)
Afluisteren zangkanaries
Klaverjassen
Afluisteren zangkanaries
Opbouwen tentoonstelling
Inbrengen vogels
Keuring vogels
Opening tentoonstelling
Tentoonstelling open
Tentoonstelling open
Klaverjassen
Vogelbeurs (10.00 - 12.00)
Klaverjassen
Vogelbeurs (10.00 - 12.00)
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)

