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V

ogels is het populairste vogeltijdschrift van Nederland.
Voor leden van Vogelbescherming
en iedereen die vogels een warm
hart toedraagt. Het tijdschrift
staat vol met prachtige fotoreportages en toegankelijke verhalen
over de wereld van vogels.
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Verschijning: 5x per jaar
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Een veelzijdig tijdschrift
Vogels is het veelomvattende tijdschrift van
Vogelbescherming over
vogels en alle onderwerpen
die daar bij aansluiten.
Met actualiteiten, opinies,
wetenschappelijk nieuws,
interviews, verhalen en
kijktips, aangevuld met de
meest prachtige beelden
zetten we een tijdschrift
neer dat de vogelliefhebber
keer op keer verrast.

Co-hoofdredacteur
Arjan Berben
introduceert...

3 / 17

mooie foto’s introduceren we vogels waarover we
ons druk maken om ze te beschermen, of gewoon
om van te genieten, omdat ze zo mooi zijn.”

D

Toost op de patrijs

Wie een biertje van het
merk Patrijske drinkt
(‘streekbier met een
missie’), stimuleert de
terugkeer van de patrijs in
Zeeland. De kruidenrijke
akkers van het oude
tarweras ‘Zeeuwse witte’
zijn aantrekkelijk voor
patrijzen. Het Patrijske
is alleen in horeca
en supermarkten in
Zeeuws-Vlaanderen te
koop. Ook met bepaalde
pannenkoekenmix kun je
de patrijs beschermen.
De biologische spelt van
deze mix is afkomstig
van akkerlanden waar
beschermingsprojecten
voor de patrijs worden
uitgevoerd. Meer
informatie over de
pannenkoekmix op
www.tinyurl.com/rcwmgmr

I
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<< In maart en april transformeert de geoorde fuut zijn
saaie winterpak – driedelig
grijs – in verbazend korte tijd
naar het prachtkleed. Een
vakterm, veelal gebruikt voor
vogels in hun zomeroutfit,
maar bij futen is dit een echt
rake benaming. De geoorde
fuut in prachtkleed is sjiek,
met gouden oorpluimen, diep
kastanjebruine flanken en
fluweelzwarte hals, borst en
bovenzijde. De intens rode
ogen, die je op verbazingwekkend grote afstand nog ziet,
maken het geheel af. De geoorde fuut is hiermee helemaal

het mannetje. Én vrouwtje,
want bij alle futensoorten zien
man en vrouw er identiek uit.
Een heel gedoe nog bij de toenaderingspogingen in de balts,
want met welk geslacht hebben
we eigenlijk te maken?

E

Een schaarse broedvogel in
ons land is de roodhalsfuut,
zelden van dichtbij te zien. Ik
weet het daarom nog goed;
in het Vechtplassengebied bij
Nederhorst den Berg hield in
1992 een paartje roodhalsfuten domicilie. We hielden
dat met enkele vogelaars

stil; wie weet zou het tot een
broedgeval komen. Gewapend
met telescoop en schetsboek
heb ik uren genoten van die
roodhalsfuten. Hun balts in
prachtkleed met kastanjebruine
hals, zachtgrijze wangen en
daarboven een heuse, zwarte
toreadorsmuts… Zeker, veel
ingetogener dan die van de
fuut. Ze bliezen hun rode hals
op en zetten hun kleine oorpluimen overeind. Maar dat
geluid dat ze erbij produceerden! Het had nog het meeste
weg van het balken van een
ezel. Uiteindelijk hebben we
geen nest gevonden.

De kuifduiker broedt niet in
Nederland en is eigenlijk de
geoorde fuut van het noorden.
Hij is ook sterk aan de fuut
verwant. Zo zag ik in Zweden
een kuifduiker en een geoorde fuut met elkaar baltsen!
Kuifduikers broeden net als
geoorde futen ook graag onder
de beschermende paraplu van
kokmeeuwen. Ze zwemmen
tussen de nesten van kokmeeuwen door, in heel ondiep,
rijk met planten begroeid zoet
water. Zo ondiep zelfs, dat
ze nauwelijks kunnen duiken.

Maar klaarblijkelijk wel met
voldoende voedsel: kleine
visjes, waterinsecten en ander
klein dierlijk spul. In de winter
zoeken kuifduikers liefst het
zoute water op. Niet de volle
zee, maar baaien en ondiepe
kustzones. Meestal blijven ze
ver uit de kust – een kuifduiker
van dichtbij, in prachtkleed, is
daarom een buitenkansje.

E

Een vreemde fuut in de bijt:
de dodaars. Hij behoort tot
een geslacht met wereldwijd

nog vier soorten. De naam dodaars komt van ‘dod-aars’. Dod
is een oud-Nederlands woord
voor stomp. Een ‘stompkontje’
dus, want hij heeft vrijwel geen
staart. De dodaars is klein: de
helft van een gewone fuut. Een
landelijk dagblad publiceerde
eens een foto van een winterse
fuut in een gracht, met een
paar dodaarzen aan zijn zijde.
In het bijschrift stond dat de
futen wel erg vroeg jongen
hadden, dit jaar! Omdat de
dodaars zo klein is, neemt hij
soms genoegen met zeer klei-

DODAARS Oliver Richter/Nature in Stock

Steun deze boeren!
Vogelbescherming is nauw bij het initiatief betrokken. Zulke projecten, net
als PolderPracht op Terschelling, tonen
aan dat de combinatie van iets extra’s
doen voor vogels, natuur en landschap
prima samen kan gaan met een gezond
boerenbedrijf. Maar daarvoor is het
wel nodig dat we hun producten ook
voorrang geven als we naar de winkel
gaan. Dus steun de boeren die vogelvriendelijk produceren door hun zuivel
te kopen. Dat kan bij winkels zoals
Ekoplaza, Natuurwinkel, Odin, Marqt
of bij kaasspeciaalzaken, maar ook via
supermarkten zoals Poiesz.
In 2019 kwam hier nog de melk bij met
het Beter Leven Keurmerk die verkocht wordt via Jumbo. Vogelbescherming en Natuur&Milieu hebben daarvoor de handen ineen geslagen met de
Dierenbescherming. Neem een kijkje
op de website van Vogelbescherming
welke van de genoemde zuivel nu het
méést vogelvriendelijk is. Ga daarvoor
naar www.reddeboerenlandvogels.nl.
Staan deze merken nog niet in het schap
in een winkel bij u in de buurt? Vraag
ernaar, ook zo kunt u meehelpen.

Ze zijn van uitzonderlijke schoonheid, onze vijf
soorten futen. Maar één voert met stip de lijst aan.
De geoorde fuut – hier glijdt een koppel in verstilde
adoratie om elkaar heen – is verreweg het chicst.
ROODHALSFUUT Thomas Hinsche/Nature in Stock

aangesloten boeren verrichten extra
inspanningen voor weidevogels: ze
vernatten hun land, leggen plasdrasgebieden aan, maaien later, gebruiken
minder drijfmest en meer ruige mest.
Een deel van de boeren heeft de
slootkant verflauwd en ingezaaid met
kruiden.

TEKST RUUD VAN BEUSEKOM

KUIFDUIKER Dickie Duckett/Nature in Stock

De
kuifduiker
draagt
fel oranjegouden
kopveren

Beeldschone futen
baltsen buitensporig

GEOORDE FUUT Jeroen Stel/Kina

en melkfabriek
die melk leveren voor merken
de Rijke Weide-kaas, WeerZuivel en Zuiver Zuivel, Terger kaas en PolderPracht-kaas,
a-kaas en Weide Weelde Zuivel
extra oog voor de weidevohun land. Op de kruidenrijke
den van deze boeren hebben
en kieviten een betere kans
verleven.
ent initiatief is ‘Boeren van
In polders ten zuiden van
dam hebben 21 boeren zich
d in een coöperatie. Zij leveren
yoghurt aan hun omgeving
en zelf opgerichte melkfabriek
rkerk aan de Amstel. Alle

“Lezers van Vogels zijn over elk onderdeel van het
blad positief, maar het méést over de fotokeuze.
Aan de hand van sfeervolle en soms verpletterend

foto: Hans Peeters

vogels een kans te geven om
overleven in het landelijk geeten boeren iets extra’s doen.
g gebeurt dat ook. Zo zetten
andvogelboeren bijvoorbeeld
weiland in het voorjaar onder
n maaien ze hun gras later en
snel achter elkaar, zodat weidekens de tijd krijgen om groot
en. In supermarkten en nadingswinkels zijn steeds meer
endelijke producten te koop,
erkenbaar aan het logo van
scherming. Wie hiervoor kiest,
direct bij aan de bescherming
renlandvogels. En wat smaakt
erder dan een product waareet dat de grutto’s, kieviten en
s er óók beter van worden…?

Beeldverhaal

ne plasjes. Ooit zag ik er een
in een bosvijver met een doorsnede van nog geen tien meter.
Hij leeft verborgen, maar laat
zich des te meer horen. Een
paartje dodaarzen kwettert er
vaak op los, in duet.

D

>> De fuut is dé fuut, want hij
is bijna overal te vinden. Tot
in stadsgrachten vind je de
‘satijnduiker’: een prachtige
volksnaam. Futen broeden
bijna het hele jaar door, soms
zelfs midden in de winter.
Veel mensen kennen daarom
zijn spectaculaire balts. Eén
element van deze balts zie je
vaak, zoals het kopschudden.
Futen blíjven dat doen, ook als
ze al gepaard zijn; het dient de
paarband. Je ziet het zelfs nog
na het leggen van de eieren.
Andere baltsfratsen zie je veel
minder omdat die beperkt zijn
tot de paarvorming. Zoals de
kattenhouding op de volgende
pagina’s, die een rol speelt
in de zogenoemde ‘ontdekkingsceremonie’. Een vroege
fase in de paarvorming en nog
maar het eerste bedrijf in dit
bijzondere natuurtheater. Gaat
dat zien! Gewoon, bij (bijna)
iedereen om de hoek.

65% van de
leden geeft
het blad door
aan een andere
lezer, waarvan
40% buiten
het eigen gezin.
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TEKST MONICA WESSELING

boomklever en boomkruiper,
roodborst, spechten en tal
van andere bosvogels te
ontdekken. Een enkele nachtegaalman is nog niet tot
rust gekomen en zingt nog
steeds om zijn territorium te
markeren.

foto: Stoelwinder/Kina

NACHTEGAAL Hans Aarden

vooral even naar beneden,
naar de zandloopkevers.
De duinvalleitjes zijn puik
voor roodborsttapuit en
soms zelfs tapuit, grasmus
en graspieper, braamsluiper

en kneu. Op de oevers van
de natte duinvalleien jumpen juveniele bruine kikkers
en rugstreeppadden. De op
seks beluste libellen boven
het water zijn hun leven

allesbehalve zeker. Boomvalken versmaden ze niet. De
raaf houdt het liever bij wat
grotere prooien. Hem zien
is een vreugde, hem horen
puur genot.

Slot
Haamstede

Heerlijke Zeepeduinen

D

e zomer is altijd een
mooie tijd om de benen
te strekken. Bepaald geen
straf met een ‘vogel-ommetje’ in dit natuurgebied.
De eerste aanblik is een
floristische. Op de eeuwenoude slotmuur rondom
Slot Haamstede groeien
muurleeuwenbek en muurvaren. Vanuit het Slotbos
roepen wellicht grote bonte

specht, mezen en boomklever. Het bos is niet toegankelijk, maar op weg naar de
Zeepeduinen loopt men erlangs. Werp eerst bij de kerk
een blik omhoog waar nogal
eens jagende gier- en huiszwaluwen zijn te zien.
De Zeepeduinen in; een
heerlijk gevarieerd natuurgebied met onder meer natte duinvalleien, duingraslan-

Slot
Haamstede

den, bosjes, struweel en
open water. Plus betonnen
bunkerrestanten, ’s winters
bewoond door honderden
vleermuizen.
Alles ademt zomer
Maar, de vogels! In het
weitje net buiten de duinen
zijn soms kievit, groene
specht en, in de schemer,
houtsnip te vinden. Die
laatste kun je op je tocht
langs de nattere bosschages
met het nodige geluk vaker
tegenkomen. Houtsnippen
leven zeer verborgen maar
vliegen rond in de schemer.
In de bosjes en het struweel
aan het begin van het duingebied zijn goudhaan, vink,

Kriekemeet

N652

Wandelroute
Parkeren
Bushalte
Vogelobservatiescherm
0
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1:17.000

Wandelroute

BurghHaamstede

Parkeren
Bushalte
N57
0

Vogelobservatiescherm
100

200 m.

1:17.000

HOE ER TE KOMEN
De beschreven route (5.4) km) is een traject
van Natuurmonumenten, bewegwijzerd met
rode markeringen. Meer informatie via natuurmonumenten.nl > Zeepeduinen
Wandelroute
Start Slotbos/Slot Haamstede
aan de NoordParkeren
straat in Burgh-Haamstede.
Bushalte
Openbaar vervoer; makkelijk
is vanaf NS Goes
Vogelobservatiescherm
0

100

K

BurghHaamsted

kaartje: Anyway Productions

Wie écht alleen met de vogels wil zijn, moet hier niet
komen. De Zeepeduinen op Schouwen-Duiveland zijn
allereerst een aangename zomerse bestemming. Een
duingebied met bloemen, bijen en vlinders, reeën en ja,
volop vogels. Vogels zo divers als het landschap.

Noordstraat

Ook op de zandverstuiving
wat verderop spelen hormonen nog op. Al jarenlang zit
daar een boomleeuwerik tot
ver in de zomer te zingen.
Heerlijk voor ons; lieLIELUULU lieLIELUULU. Kijk op
die goudgele zandvlakte ook

Sl
Haam

Noordstraat

“We bouwen het blad op aan
de hand van enkele bladpijlers ‘Genieten van vogels’,
‘Wat doen wij voor vogels?’
en ‘Wat kunt u doen voor
vogels?’ Genieten van vogels
betekent ook, naar buiten
gaan en daar aandacht
hebben voor je omgeving.
Daarom wijzen we lezers
ook graag op de mooiste
vogelkijkplekken van Nederland via een Kijktip, die
wordt samengesteld door
de bekende natuurjournalist
Monica Wesseling.”

KIJKTIP

Kijktip

200 m.

met de bus 132 naar Zierikzee, overstappen
op bus 133 Burgh-Haamstede, uitstappen halte
Slot Haamstede.
Parkeren in centrum o.m. parkeerplaats Kriekemeet (zie nm.nl/slothaamstede)
Horeca recht tegenover Slot. Kijk op de site van
Natuurmonumenten of er restricties zijn aan
het bezoek in verband met de Corona-regels.
VO G E L S 03/20•41
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Nieuwsverhaal
“In Vogels laten we aan al onze leden (en aan
de vele ‘meelezers’) zien wat Vogelbescherming
eigenlijk doet. Maar ook wat iedereen zelf kan

doen. Bijvoorbeeld de eigen tuin vogelvriendelijk
inrichten, of in de winkel een bewuste keuze maken
voor producten.”

Beeldschone futen
baltsen buitensporig
foto: Hans Peeters

O

m vogels een kans te geven om
te overleven in het landelijk gebied moeten boeren iets extra’s doen.
Gelukkig gebeurt dat ook. Zo zetten
boerenlandvogelboeren bijvoorbeeld
stukken weiland in het voorjaar onder
water en maaien ze hun gras later en
minder snel achter elkaar, zodat weidevogelkuikens de tijd krijgen om groot
te worden. In supermarkten en natuurvoedingswinkels zijn steeds meer
vogelvriendelijke producten te koop,
soms herkenbaar aan het logo van
Vogelbescherming. Wie hiervoor kiest,
draagt direct bij aan de bescherming
van boerenlandvogels. En wat smaakt
nou lekkerder dan een product waarvan je weet dat de grutto’s, kieviten en
tureluurs er óók beter van worden…?

TEKST KIRSTEN DORRESTIJN

Een eigen melkfabriek
Boeren die melk leveren voor merken
als Red de Rijke Weide-kaas, Weerribben Zuivel en Zuiver Zuivel, Terschellinger kaas en PolderPracht-kaas,
Ekoplaza-kaas en Weide Weelde Zuivel
hebben extra oog voor de weidevogels op hun land. Op de kruidenrijke
graslanden van deze boeren hebben
grutto’s en kieviten een betere kans
om te overleven.
Een recent initiatief is ‘Boeren van
Amstel’. In polders ten zuiden van
Amsterdam hebben 21 boeren zich
verenigd in een coöperatie. Zij leveren
melk en yoghurt aan hun omgeving
vanuit een zelf opgerichte melkfabriek
in Ouderkerk aan de Amstel. Alle

GRUTTO Jeroen Stel/Kina

Boerenlandvogels redden met eten en drinken
Er zijn steeds meer vogelvriendelijke
producten verkrijgbaar; melk en kaas
maar ook, op heel bescheiden schaal,
bier en pannenkoekenmix. Door
zulke producten te kopen, lever je als
consument direct een bijdrage aan de
bescherming van boerenlandvogels.

aangesloten boeren verrichten extra
inspanningen voor weidevogels: ze
vernatten hun land, leggen plasdrasgebieden aan, maaien later, gebruiken
minder drijfmest en meer ruige mest.
Een deel van de boeren heeft de
slootkant verflauwd en ingezaaid met
kruiden.
Steun deze boeren!
Vogelbescherming is nauw bij het initiatief betrokken. Zulke projecten, net
als PolderPracht op Terschelling, tonen
aan dat de combinatie van iets extra’s
doen voor vogels, natuur en landschap
prima samen kan gaan met een gezond
boerenbedrijf. Maar daarvoor is het
wel nodig dat we hun producten ook
voorrang geven als we naar de winkel
gaan. Dus steun de boeren die vogelvriendelijk produceren door hun zuivel
te kopen. Dat kan bij winkels zoals
Ekoplaza, Natuurwinkel, Odin, Marqt
of bij kaasspeciaalzaken, maar ook via
supermarkten zoals Poiesz.
In 2019 kwam hier nog de melk bij met
het Beter Leven Keurmerk die verkocht wordt via Jumbo. Vogelbescherming en Natuur&Milieu hebben daarvoor de handen ineen geslagen met de
Dierenbescherming. Neem een kijkje
op de website van Vogelbescherming
welke van de genoemde zuivel nu het
méést vogelvriendelijk is. Ga daarvoor
naar www.reddeboerenlandvogels.nl.
Staan deze merken nog niet in het schap
in een winkel bij u in de buurt? Vraag
ernaar, ook zo kunt u meehelpen.

TEKST RUUD VAN BEUSEKOM

Ze zijn van uitzonderlijke schoonheid, onze vijf
soorten futen. Maar één voert met stip de lijst aan
De geoorde fuut – hier glijdt een koppel in verstild
adoratie om elkaar heen – is verreweg het chicst

Toost op de patrijs

Wie een biertje van het
merk Patrijske drinkt
(‘streekbier met een
missie’), stimuleert de
terugkeer van de patrijs in
Zeeland. De kruidenrijke
akkers van het oude
tarweras ‘Zeeuwse witte’
zijn aantrekkelijk voor
patrijzen. Het Patrijske
is alleen in horeca
en supermarkten in
Zeeuws-Vlaanderen te
koop. Ook met bepaalde
pannenkoekenmix kun je
de patrijs beschermen.
De biologische spelt van
deze mix is afkomstig
van akkerlanden waar
beschermingsprojecten
voor de patrijs worden
uitgevoerd. Meer
informatie over de
pannenkoekmix op
www.tinyurl.com/rcwmgmr
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Opiniestuk
“Vogelbescherming staat ergens voor. In Vogels
gaat niet alleen om de verwondering en bewondering
voor vogels, maar ook om een oprechte zorg voor
hoe het met ze gaat. Vogels gelden als een baro-

meter voor de kwaliteit van de natuur. Daarom is
het extra belangrijk om ze goed te beschermen.
Gaat het goed met vogels, dan gaat het goed met
de natuur en uiteindelijk ook onszelf.”
OPINIE

OPINIE
Een subsidieslurpende milieuvervuiler die
de natuur vernietigt... Met die karikatuur
voelt een deel van de Nederlandse boeren
zich weggezet als dé schuldige aan een reeks
problemen voor milieu, landschap, natuur
en vogels. De begrijpelijke tegenreactie
is boosheid en ontkenning. Een wenkend
perspectief is nodig om tegenstellingen te
overbruggen, betoogt Kees de Pater, hoofd
Communicatie van Vogelbescherming

B

oeren wegzetten als dé oorzaak
van de grote achteruitgang van
biodiversiteit en vernietiging van
natuurrijke landschappen lost niets
op. Maar dat geldt net zo hard voor
het ontkennen of bagatelliseren van
de negatieve invloed van ons landbouwsysteem op natuur en landschap.
De veel te grote uitstoot van stikstof
en fosfaat, het gebruik van pesticiden,
de te lage waterstand in veenweidegebieden en de verdroging van veel
natuurgebieden; intensieve landbouw
draagt er fors aan bij.
Willen we een gezond land met een
rijke natuur en een mooi boerenlandschap, waar nog grutto’s broeden
en hoog boven ons veldleeuweriken
zingen? Dat kan alleen door het landbouwsysteem te veranderen. Nederland moet afstappen van een landbouw
gebaseerd op maximale productie voor
de wereldmarkt waarbij vele tonnen
veevoer worden geïmporteerd en de
mest hier achterblijft. We moeten de

weg inslaan naar een grondgebonden
landbouw met ruimte voor natuur.
Zo’n toekomst bereiken we niet door
alle problemen op het bordje van de
boer te leggen. Veel boeren zitten
klem tussen de aflossing aan de bank
en de markt die voor de laagste prijs
gaat. Zeker, een groeiende groep boeren produceert wel natuurvriendelijk,
maar dat is in het huidige systeem niet
voor iedereen weggelegd. De noodzakelijke omslag bereiken we alleen
gezamenlijk: boeren, supermarkten,
consumenten, banken…. Met vooral
een wenkend perspectief voor de boer.
Dat perspectief moet gaan over een
fatsoenlijk inkomen, maar met minder
vee, minder productie, duidelijkheid
over milieueisen én maatschappelijke
waardering. Intussen zijn er vele initiatieven van boeren, burgers en natuurorganisaties die laten zien dat het
anders kan. Vogelbescherming speelt
hierin een voortrekkersrol in verschillende samenwerkingsverbanden,

Alle crises zijn
gelinkt aan
onze omgang
met natuur

TEKST KEES DE PATER ILLUSTRATIE GIJS KAST

TEKST KEES DE PATER ILLUSTRATIE LOTTE DIJKSTRA

Tijd voor een
groene Mansholt

We worden geplaagd door een
bombardement aan crises. Van
klimaatcrisis tot coronacrisis. Op
het oog een scala aan verschillende
onderwerpen. Maar schijnt
bedriegt: ze hebben allemaal
van doen met onze omgang met
de natuur.

D

samen met het netwerk van boerenlandvogelboeren en dankzij steun van
leden en vele andere partijen.
Zulke maatschappelijke initiatieven
zijn essentieel. Die geven aan dat
het nú al anders kan. Om voldoende
schaalgrootte in de landbouwtransitie
te bereiken, heeft de overheid echter
een prominente rol te spelen. Niet
door het er een beetje bij te doen, of
problemen naar de toekomst te verschuiven, zoals bij de stikstof. Geld
voor een overgang, regelgeving en
heldere doelen zijn nodig, nationaal en
Europees.

Na de Tweede Wereldoorlog was het
credo Nooit meer honger. Met Mansholt aan het roer, eerst als minister en
daarna als Europees landbouwcommissaris werd de landbouw succesvol hervormd. Het is nu tijd voor een nieuwe
drastische hervorming; voor een groene Mansholt (m/v). Doel daarvan is voldoende gezond voedsel produceren in
combinatie met een boerenland waar
het gonst van de bijen, waar geelgorzen de vijfde van Beethoven eindeloos
repeteren en het zachte koeren van de
zomertortel weer klinkt.

Een wenkend
perspectief voor
de boer; minder
productie voor
een fatsoenlijke
prijs
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e coronacrisis, stikstofcrisis, plasticcrisis, vluchtelingencrisis, landbouwcrisis en natuurlijk de klimaat- en
biodiversiteitscrisis. Je wordt er akelig
van als je ze achter elkaar opdreunt.
Al die crises hebben een link met onze
manier van leven en omgang met de
natuur. Bij de biodiversiteit-, stikstof-,
plastic- en de klimaatcrisis is dat klip
en klaar. Maar ook bij de vluchtelingenen zelfs de coronacrisis. Veel vluchtelingen vluchten voor oorlogsgeweld.
Maar steeds meer mensen trekken ook
weg omdat de plek waar ze van afhankelijk zijn, onleefbaar wordt. Zoals door
degradatie van landbouwgrond in delen van Afrika en de toename van overstromingen in dichtbevolkte delta’s als
in Bangladesh. En covid-19, de ziekte
die door het recente coronavirus
wordt veroorzaakt, lijkt bij ons mensen
terechtgekomen door onbezonnen
handel in wilde dieren voor menselijke
consumptie. Wetenschappers wijzen
erop dat het vernietigen van tropische
bossen de kans vergroot dat dit soort
virussen bij de mens komt.

Willen we deze crises oplossen en de
stroom nieuwe crises indammen dan
zal dat niet langer tegen de natuur in
moeten, maar mét de natuur. De natuur als bondgenoot voor een betere
toekomst. Dat vergt een fors andere
houding. De tijd is er rijp voor. Overal
kunnen we heel concreet ons handelen
combineren met natuurherstel. We
kunnen de landbouw nog verder intensiveren maar ook voor natuurinclusieve landbouw kiezen waarin we mét
de natuur werken. Met minder koeien
in een kruidenrijk weiland, goed voor
vogels en insecten. En dat scheelt
meteen in vervoer van soja over zee
voor veevoer en in het kappen van
tropisch bos.
In West-Afrika kunnen we stoppen
met monoculturen van shea-bomen
en daarvoor in de plaats een rijk landschap met een diversiteit aan bomen
en meerdere producten terugbrengen.
Dat draagt bij aan een duurzame toekomst voor de bevolking en aan biodiversiteit met plek voor ‘onze’ trekvogels om te overwinteren.

Laten we ook stoppen met steeds
hogere geasfalteerde dijken tegen
de stijgende zeespiegel en extreem
weer, maar brede groene dijken maken
met openingen waardoor vis naar het
achterland kan zwemmen. We kunnen
nieuwe energieneutrale wijken bouwen
met zonnepanelen in combinatie met
groene daken, groene tuinen, parken
met regenvijvers. We kunnen eindeloos
doorgaan. De kern is: redeneer vanuit de natuur en doorbreek het oude
denken. Dat is wat nodig is om nieuwe
crises te voorkomen.
Het zal niet gemakkelijk zijn. Regeringen, bedrijven, wijzelf: de neiging
is steeds weer om terug te vallen op
bekende oplossingen. Voor vernieuwen
is moed nodig, we zullen dingen moeten opgeven voor het onbekende. Als
we iets van al die crises achter elkaar
leren, is dat het echt anders moet.
Door dat te durven, maken we een
mooiere gezondere wereld, vol natuur,
waar vogels en andere dieren niet
langer achteruitgaan.
Twee mondiale topconferenties staan
op stapel: een over biodiversiteit en
een over klimaat. Die zouden een keerpunt moeten markeren. Nederland, nu
nog een van de slechtst presterende
landen op het gebied van het behoud
van biodiversiteit, kan daarin voorop
lopen. We hebben er de kennis en innovatiekracht voor. Van voorloper
in intensieve landbouw voor de
export naar een land met natuur als fundament voor
economie en welvaart:
laten we ervoor gaan.

VO GE LS 03/20•1 7
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Windenergie
oké, maar
niet overal!

foto: Daniele Occhiato/Agami

2 BELGIË BirdLife blijft bij de EU en
de European Federation on Hunting
and Conservation aandringen om in
2004 gemaakte afspraken over de
jacht in wetlands na te komen. Het
jagen met loden hagelkorrels zou uiterlijk in 2009 gestopt moeten zijn.
De praktijk is helaas anders. Er sterven jaarlijks een miljoen watervogels
zoals onder meer slobeenden aan
loodvergiftiging. Ze zien de in de
natuur achtergebleven loodkorrels
aan voor zaden.

3 GROOT-BRITTANNIË BirdLife Partner RSPB heeft de afgelopen vijf jaar
honderd jonge blauwe kiekendieven
gezenderd om te achterhalen waarom
het zo slecht gaat met deze soort. Uit
de gegevens blijkt dat veel zenders
uitvielen als vogels in heidevelden verbleven. De meest logische verklaring is
dat jagers, die de heidevelden beheren,
de kiekendieven actief bestrijden om te
voorkomen dat die de door hen uitgezette Schotse sneeuwhoenders opeten.

1 INDIA Voor de bedreigde Indische
trap zijn aanvaringen met rotorbladen en elektriciteitsdraden nu al
doodsoorzaak nummer één. India
was dus het perfecte gastland voor
de conferentie van de leden van de

foto: Daniele Occhiato/Buiten-Beeld

3

4 KENIA De Taita-apalis
is één van de zeldzaamste
vogels ter wereld; hij leeft in
het bergachtige bosgebied
in Zuidoost-Kenia. Door de
jaren heen is 98 procent
van het oorspronkelijke bos
vernietigd door menselijke
activiteiten. Onder andere
BirdLife Partner Nature
Kenya probeert deze soort
te redden door het beschermen van het resterende bos.
Daartoe leert men lokale
gemeenschappen bosbouwvaardigheden.

2

TEKST IDDE LAMMERS

“Vogelbescherming maakt
onderdeel uit van BirdLife
International, dat actief is
in 116 landen en daarmee
de grootste natuurbeschermingsorganisatie ter wereld.
Het is heel belangrijk om
internationaal te denken
als het gaat om vogels. Zij
houden zich niet aan onze
grenzen. “

1

4

5

7
6

foto: William S. Clark/NiS

Convention on Migratory Species.
BirdLife International en BirdLife
Partner BNHS vroegen daar aandacht voor de negatieve effecten
van verkeerd geplaatste windturbines en elektriciteitsmasten op
trekvogels. India is nu al het vierde
grootste land ter wereld als het om
het opwekken van duurzame energie gaat. En er zijn plannen om nog
flink uit te breiden. In 2022 moet er
nog eens 175 gigawatt bijgeplaatst
zijn. Daar is 12,5 miljoen hectare
grond voor nodig. Volgens BirdLife
zijn er genoeg plekken waar dit kan
zonder trekvogels te benadelen. De
organisatie ontwikkelt op basis van
telgegevens en vogeltrekroutes een
interactieve kaart waarop wordt aangegeven welke gebieden projectontwikkelaars zouden moeten mijden.

8
9

foto: John Dunning/NiS

9 ARGENTINIË De saffraantroepiaal heeft door het verdwijnen van natuurlijk grasland
moeite met het vinden van
geschikte broedplaatsen. Veel
grasland is opgeofferd aan intensieve landbouw. Daardoor is
de populatie in drie generaties
met 80% gedaald. Aves Argentinas en BirdLife Partners in
buurlanden werken samen aan
de heropleving van de traditionele veeteelt waarmee het natuurlijke grasland intact blijft.
Inmiddels doen 513 boerderijen
mee, met een totale oppervlakte van 621.238 hectare.

8 MAURITIUS Dankzij jarenlange inspanning van BirdLife
Partner MWF in Mauritius is de
Mauritiusparkiet op de Rode
Lijst verplaatst van ‘bedreigd’
naar ‘kwetsbaar’. Het is een indrukwekkend herstel voor een
soort die in de jaren zeventig
slechts een dozijn vogels telde. Nu zijn het er bijna 800
in het wild. Het laat zien dat
gecoördineerde en langdurige
natuurbescherming loont.

DE WERELD VAN BIRDLIFE

Wereld van BirdLife

7 PAPUA-NIEUW-GUINEA
BirdLife International steunt
de Tenkile Conservation Alliance op Papua-Nieuw-Guinea. Deze organisatie helpt
de lokale bevolking in de
Torricelli Mountains met
het verduurzamen van hun
leefwijze. Een belangrijke
stap is de toezegging van de
lokale bevolking dat ze stoppen met jagen. In het gebied
leeft de grootste duif ter
wereld: de waaierduif.

foto: Murray Cooper/NiS

5 ECUADOR Het endemische
zwartborstpluimbroekje, een
kolibrie uit het noorden van
Ecuador. De soort heeft het
moeilijk als gevolg van verdwijnend leefgebied door agrarische
activiteiten, mijnbouw en houtkap. BirdLife Partner Aves Y
Conservación hielp de lokale
gemeenschap van Alambi 4500
struiken te planten waarvan
bekend is dat kolibries er graag
de nectar van snoepen.

6 BRAZILIË BirdLife Partner SAVE Brazil onderzoekt de oorzaak van een grote
hoeveelheid olie die vorig jaar aanspoelde
langs de noordoostkust van Brazilië, maar
het blijft een mysterie. Wél is tot op heden
meer dan 5000 ton olie opgeruimd op ongeveer duizend locaties. De olie is gevaarlijk voor vogels, zoals de kanoet, die de
kust gebruiken als overwinteringsgebied.

foto: Rod Williams/NiS
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Wervelende luchtshows
van superslanke
acrobaten

In deze serie
nemen Nico de
Haan en Elwin van
der Kolk u mee in
een verrassende
vogelwereld.

E

r zijn vogels waarvan je je heel goed kunt
herinneren wanneer je ze voor de eerste
keer hebt gezien. De grauwe kiekendief is zo’n
vogel. We gingen regelmatig op vakantie naar
de Waddeneilanden en ik was een jaar of twaalf
toen ik mijn eerste grauwe kiekendief waarnam
op Terschelling. “Het is een blauwe, nee toch
een grauwe!” De waarneming zorgde voor een
ware euforie; weer een bijzondere vogel gezien
die in mijn ‘Zien is Kennen’ vogelgidsje stond.
Een halve eeuw geleden kon je, als je op de
Waddeneilanden was, dit soort vergissingen nog

wel maken, want beide soorten kwamen hier
naast elkaar voor. En wat zijn ze gracieus en
vederlicht. Er is geen roofvogel die zo weinig
weegt en tegelijkertijd zo’n groot zweefvermogen heeft door de lange slanke vleugels en de
lange staart. Het lijken wel vliegers, zo gemakkelijk zweven ze bij het minste zuchtje wind
over de akkers.
Vele jaren later, toen de grauwe kiekendief bijna
uitgestorven was in ons land, kwam ik ze plotseling weer tegen. Om de landbouwoverschotten te beperken riep de Europese Commissie de

TEKST NICO DE HAAN ILLUSTRATIE ELWIN VAN DER KOLK

“Er is bijna niemand in
Nederland die zoveel heeft
bijgedragen aan het bekend
maken van vogels bij een
groot publiek als Nico de
Haan. Voor zijn populaire
columns put onze oud-collega uit een rijk leven vol
vogels. Elwin van der Kolk
weet in beeld met veel sfeer
steeds het karakter van de
desbetreffende vogel te
vatten. Samen is dit duo
onverslaanbaar.”

NICO & ELWIN

Nico & Elwin

zogenaamde braakleg-regeling in het leven. Als
een boer drie jaar achtereen geen gewas op zijn
akker verbouwde kreeg hij daar een vergoeding
voor. In Groningen werd massaal van deze regeling gebruik gemaakt, waardoor er een uitgestrekt verruigd akkerland ontstond. Dat bleek
nu bij uitstek geschikt voor de grauwe kiekendief. Wat niemand verwachtte, gebeurde toch;
er ontstond in Noordoost-Groningen een geheel
nieuwe grauwe kiekendiefpopulatie, terwijl de
laatste grauwe kiekendief op de Wadden het
licht uitdeed! We hadden in die tijd tijdelijk een

zomerhuis in die regio en bijna dagelijks zag
ik ze langs zweven, wat een feest!
Nog niet zo lang geleden kwam ik ze opnieuw
tegen. We maakten in augustus een televisieprogramma en de zomer is de uitgelezen periode
om de grauwe kiekendieven te kunnen waarnemen. Ze jagen dan de hele dag intensief om
hun net uitgevlogen jongen van muizen te voorzien en dat leidt tot spectaculaire luchtgevechten. Je kunt zelf op muizen gaan jagen maar je
kunt je ook specialiseren in het jatten van muizen die net gevangen zijn door torenvalken.
Met open mond hebben we staan kijken hoe
wendbaar deze kiekendieven zijn en hoe snel
ze de muizen wisten te veroveren. Maar ook
begin mei heb ik ze zien baltsen boven de akkers in de regio Oldambt. Ga die wervelende
luchtshows zien; neem een klapstoel, koffie en
broodjes mee om urenlang te genieten van
deze superslanke luchtacrobaten!
VOG ELS 03/20•35
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GORZEN TANKEN GIF
TIJDENS PITSTOP

succesvol voor nageslacht te
zorgen, neemt hierdoor af.”
Neonicotinoïden behoren tot
de meest gebruikte insecticiden in de wereld. Mede
dankzij Vogelbescherming
werd imidacloprid enkele
jaren geleden gedeeltelijk
verboden in Nederland;
slechts een eerste stap.

LUIDSTE VOGELROEP
Bron: Current Biology
De witte klokvogel uit Brazilië
is de nieuwe nummer 1 op
de lijst van luidst roepende
vogels. Jef Podos van de
University of Massachusetts
Amherst registreerde een

klank van 125,4 decibel bij
een mannetje tijdens een
baltsritueel. Tot nu toe
voerde de schreeuwpiha,
eveneens uit het Amazonegebied, met 116 decibel de
ranglijst aan. De mannetjes
proberen een vrouwtje met
hun luide roep te imponeren.
Dit is tijdens het baltsritueel
duidelijk te zien. Bij hun laatste en luidste uithaal, richten
ze hun blik altijd rechtstreeks
op het vrouwtje dat ze voor
zich willen winnen.
De witte klokvogel, formaat
duif, heeft in vergelijking met
andere vogels sterk ontwikkelde buikspieren en ribben.

Bron: Global Change Biology
Keizerpinguïns zijn afhankelijk van zeeijs. Daar brengen
ze hun jongen groot. Dit
zeeijs moet echter wel dicht
genoeg liggen bij de plekken
waar ze naar voedsel zoeken. Volgens Stephanie Jenouvrier van het Woods Hole
Oceanographic Institution
wringt hier de schoen. Door
een opwarmend klimaat
smelt het zeeijs en komen
broedgebieden en foerageergebieden steeds verder uit
elkaar te liggen. Als we de
klimaatdoelstellingen van
Parijs halen, dan valt het
wellicht nog mee. Jenouvrier
berekende dat bij een mondiale temperatuurstijging
van 1,5 graad er in het jaar
2100 vijf procent minder
zeeijs is. Met als gevolg
een afname van de keizerpinguïnpopulatie van negentien procent. Bij een temperatuurstijging van twee

graden verdwijnt vijftien
procent van al het zeeijs en
raken we een derde van alle
keizerpinguïns kwijt. Als we
het klimaat op z’n beloop laten, stijgt de temperatuur de
komende 80 jaar vijf tot zes
graden. Dan legt 86 procent
van alle keizerpinguïns het
loodje en ligt uitsterven op
de loer. Naar schatting leven
er nu nog 600.000 keizerpinguïns op Antarctica.

DRIETEENSTRANDLOPERS SLECHT AF
IN WEST-AFRIKA

WITKRUINGORS Brian Small/Agami

Bron: Science
Onderzoekers hebben voor
het eerst aangetoond dat
neonicotinoïden met de
werkzame stof imidacloprid
ook direct schadelijk zijn
voor in het wild levende
vogels. Tijdens de jaarlijkse
trek van witkruingorzen
kregen de vogels met insecticiden behandelde zaadjes
voorgeschoteld. De hoeveelheden imidacloprid die de
gorzen hierdoor binnenkregen, is volgens de onderzoekers gelijk aan datgene wat
ze bij een pitstop tijdens hun
trektocht zouden kunnen
eten. Na het eten van de
zaden, verloren de vogels in
zes uur tijd zes procent van
hun lichaamsgewicht. Om
weer op krachten te komen,
verbleven deze vogels gemiddeld ruim drie dagen
langer op dezelfde locatie
dan soortgenoten die geen
insecticiden hadden binnengekregen. “Bij trekvogels
draait alles om timing”, concludeert onderzoeksleider
Margaret Eng van het USask
Toxicology Centre. “Vogels
die later in hun broedgebieden aankomen, hebben minder mogelijkheden een partner of een geschikte broedplek te vinden. De kans om

VERANDEREND
KLIMAAT NEKT
KEIZERPINGUÏN

GIERPARELHOENDER Anup Shah/Nature in Stock

WITTE KLOKVOGEL Anselmo d’Affonseca

TEKST IDDE LAMMERS

“Deze rubriek zorgt vaak
voor een ‘wow’-gevoel. De
wereld van de natuur en
de vogels zit zo bijzonder
in elkaar... En wetenschappelijk onderzoek weet dat
met veel hard werken bloot
te leggen. Tegelijk is zulk
onderzoek ook onmisbaar
voor Vogelbescherming. Het
legt een fundament onder
onze beschermingsmaatregelen.”

WETENSCHAP IN VOGELVLUCHT

Wetenschap in
vogelvlucht

Bron: Journal of Animal
Ecologys
Drieteenstrandlopers zijn
trekvogels. In de zomer
broeden ze op de hoogarctische toendra. ’s Winters
verblijven ze in gematigde
of tropische streken. Vogels
maken verschillende keuzes.
Waar de ene kiest voor de
kust van Schotland of de
Waddenzee, vliegt een ander

door naar Namibië. Jeroen
Reneerkens van de Rijksuniversiteit Groningen en het
NIOZ onderzocht zeven jaar
lang waarom de ene vogel
veel verder trekt dan een
andere. En wat de gevolgen
hiervan zijn. Door duizenden
drieteenstrandlopers van
kleurige pootringen te voorzien, werden ze individueel
herkenbaar gemaakt. De
vele terugmeldingen van vogelaars verschaften Reneerkens en collega’s een goed
beeld van zowel de overleving als de tijd van trek.
Drieteenstrandlopers die in
West-Afrika overwinterden,
presteerden slecht in vergelijking met soortgenoten
die in Europa of zuidelijker
in Afrika overwinterden. Het
onderzoek haalt een gangbare gedachte onder biologen onderuit; namelijk dat
gunstige omstandigheden
in het winterverblijf de
lange, slopende vluchten

PARELHOENDERS LEVEN IN SOCIALE GROEPEN
Bron: Current Biology
Gierparelhoenders leven in complexe sociale groepen.
Ze scharen zich daarmee in het rijtje van dieren als
olifanten, apen en dolfijnen: allemaal soorten met grote
hersenen. Het gierparelhoen is de eerste soort met
kleine hersenen waar een complexe sociale groepsstructuur is vastgesteld. Danai Papageorgiou en collega’s
van het Max Planck Institute maakten in Kenia 400
gierparelhoenders individueel herkenbaar en voorzagen
er enkele van GPS-apparatuur waardoor hun verrichtingen
24/7 te volgen waren. Na analyse van de gegevens en
waarnemingen bleken de 400 hoenders verdeeld te zijn
over 18 verschillende sociale groepen, variërend van 13
tot 65 individuen. Gedurende de dagen en seizoenen
hadden deze groepen regelmatig contact met elkaar,
maar uiteindelijk eindigden de vogels altijd weer in hun
‘eigen’ groep. De vogels moeten dus in staat zijn hun
soortgenoten individueel te herkennen.

goedmaken. De onderzoekers vermoeden dat weinig
voedsel en/of voedsel van
slechte kwaliteit vlak voor
vertrek vanuit het tropisch
winterverblijf kan verklaren
waarom drieteenstrandlo-

pers in West-Afrika een grotere kans hebben te sterven,
jonge vogels er vaker hun
eerste zomer doorbrengen
en vogels die op trek gaan,
laat in de broedgebieden
arriveren.
VOG ELS 01/20•49
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Winkelen
Op onze winkelpagina laten we een keur aan mooie,
leuke en praktisch vogelproducten zien. Van vogelhuisjes, vogelvoer, kunst, boeken en verrekijkers. Een
inspirerende pagina voor iedereen die op zoek is naar

een leuk cadeau voor een ander of gewoon voor zichzelf. Alle producten zijn te koop in onze webshop of in
de fysieke winkel in Zeist en uiteraard wordt met elke
aankoop het werk van Vogelbescherming gesteund.
WINKELEN

WINKELEN
30 JAAR
GARANTIE

10% korting voor
leden van
Vogelbescherming

LEDENAANBIEDING

Aan tafel

Agenda 2021
Prachtige bureau-agenda met

Nou ja, vogels hebben niet per se een
tafel nodig. Een voedersilo vinden ze
net zo makkelijk en ze voelen zich
er veilig. Ze zijn er in alle soorten en
maten. We hebben er alvast twee voor
u uitgekozen.

luxe rugbinding en handig leeskoordje. Elke week weer een
nieuwe vogel in zijn natuurlijke
omgeving naast uw notities.
Met steeds een sfeervolle,
verhalende toelichting erbij.
Indeling: 1 week per 2 pagina’s.
Vogelbescherming Agenda
2021 - € 13,95

Ledenprijs € 12,55
8x32

Speciaal voor jonge
vogelaars: de IJsvogel
Zeer compacte kijker, speciaal ontwikkeld
voor kleine handen: licht, waterdicht en
supermakkelijk in gebruik. Ideaal voor
beginnende en junior-vogelaars.
IJsvogel 8x30 - € 179,00

Ledenprijs € 161,10

Stern, de meest gekozen
verrekijker van Nederland

Vogelbescherming Classic
Stevige, metalen voedersilo van 20 cm

De Stern heeft een uitstekende

met 2 openingen. Al jaren een van de

beeldkwaliteit en is licht, waterdicht,

populairste silo’s.

handzaam en betrouwbaar. De ideale

Vogelbescherming voedersilo - € 12,99

kijker voor iedereen die meer wil genieten

Ledenprijs € 11,69

van vogels, maar nog niet meteen een
kijker uit het topsegment wil aanschaffen.

Kalender 2021

8x32 - € 209,00

Wandkalender in ruim A4-for-

Ledenprijs 8x32 € 188,10

maat. De fotoselectie was weer

PUTTER Hans Gebuis/Agami

Extra veilig
Perfecte silo voor kleine tuinvogels. Ze

3X GEMAKKELIJK
BESTELLEN

24/7 via
vogelbeschermingshop.nl

via de bestellijn
088-56 35 635

Met elke aankoop
steunt u het werk van
Vogelbescherming

silo is er ook als pindasilo, houder voor

24/7 via
vogelbeschermingshop.nl

een vetblok of pot pindakaas.
Voedersilo London - € 14,99

Ledenprijs € 13,49

een feest voor ons om te doen.

De mooiste en grootste

elke maand een prachtige sfeer-

Inmiddels is BIRDS voor veel liefhebbers
niet meer weg te denken. De allermooiste

een stevige ophangbeugel.

vogelkalender die er bestaat. Niet zomaar

Vogelbescherming Kalender

een kalender aan de muur, maar een waar

2021 - € 9,95

via de bestellijn
088-56 35 635
bezoek onze
winkel in Zeist

kunstwerk! XXL formaat 48x68 cm.

Ledenprijs € 8,95

BIRDS 2021 - € 34,95

Ledenprijs € 31,45

VOORDEELPAKKET
kalender en agenda
2021
Bestel nu alvast uw nieuwe
kalender & agenda voor 2021
met extra korting.

Stuur een kaartje

Normaal € 23,90. Met extra
ledenvoordeel € 19,75

Een kaartje ontvangen is altijd
leuk, kleine moeite voor een
grote glimlach. Deze twee zijn
alleen online verkrijgbaar, maar
in de winkel heeft u ook volop
keus, uiteraard met de mooiste
vogelafbeeldingen.
Wenskaart Appelvink - € 2,75

WINKEL OPEN OF DICHT?
Kijk op vogelbescherming.nl > Winkel Zeist
voor het laatste nieuws over of en hoe de winkel
is geopend. Dank u wel.

kooi rond de silo. Deze stevige metalen

Dat wordt echt genieten met
foto aan de muur. Voorzien van

voelen zich extra veilig met de bescherm-

Zomers
vogelen
Ook tijdens warme zomermaanden kunt
u genieten van vogels, dicht bij huis of
tijdens een ommetje. Help de vogels bij u
thuis een handje en maak uw tuin tot een
plek waar ze graag even binnenvliegen.
Of trek eropuit met een fijne verrekijker.
In de winkel en webwinkel van Vogelbescherming vindt u alles wat hiervoor
nodig is. Welkom!

3X GEMAKKELIJK
BESTELLEN

ACTIE

Lekker lezen
‘Heeft een vogel nooit hoogtevrees?’,
‘Lusten ijsberen ook pinguïns?’ en ‘Hoe
komen zeevogels aan drinkwater?’
Wanneer zulke vragen zich in je hoofd

Smakelijk

nestelen, wil je niets liever dan het

Onweerstaanbaar lekker vogelvoer voor

antwoord weten. In ‘Waarom heeft

mussen, mezen, roodborsten en vinken.

Wenskaart Kuifmees - € 2,75

een vogel geen tanden?’ van Monica

Al jaren een beproefd recept boordevol

Ledenprijs - € 2,48

Wesseling vindt u antwoorden op meer

calorierijke ingrediënten.

dan 100 verrassende vragen.

Premium voedersilomix 4 liter - € 7,99

Waarom heeft een vogel geen tanden?

Ledenprijs € 7,19

€ 15,99

Lekker badderen
Met een waterschaal biedt u vogels
verkoeling. Niets leuker dan een spetterende vogel op een warme zomerdag. De
waterschaal Vesi heeft een doorsnede
van 26 cm, is eenvoudig op te hangen
en is verkrijgbaar in de kleuren blauw,
groen en crème.
Waterschaal Vesi - € 12,99

bezoek onze winkel in Zeist

Actieprijs € 11,69 € 9,99
VOGE LS 03/20•59

Scan de QR-code en
navigeer snel naar de
bestelpagina.
Vind deze artikelen
makkelijk terug via
Vogelbeschermingshop.nl
onder ‘Nu in ons blad’

WINKEL IN ZEIST
Boulevard 12, 3707 BM, Zeist.
Kijk online voor het laatste
nieuws over openingstijden op
vogelbescherming.nl > Winkel
Zeist

Prijs- en assortimentswijzigingen zijn
voorbehouden. Voor aanbiedingen van onze
winkel in Zeist geldt het principe zolang
de voorraad strekt. Prijzen gelden tot 21
september 2020. Actieprijzen gelden niet in
combinatie met andere (leden)aanbiedingen
en alleen zolang de voorraad strekt.
Drukfouten voorbehouden.
VO G EL S 03/20•61
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Vogelbescherming
Nederland

Vogelbescherming
staat voor duurzaam
natuurherstel waar
ook mensen baat bij
hebben.

Vogelbescherming Nederland
is een actieve vereniging met
ruim 165.000 leden en 600
vrijwilligers die midden in de
samenleving staat. Jaarlijks
weten miljoenen geïnteresseerden de weg naar vogelbescherming.nl te vinden.
Zij vinden er informatie over
vogels, vogels beschermen
en activiteiten om te genieten van vogels.

streven we een wereld vol
verscheidenheid aan vogels
en natuur na, waar mensen
van vogels genieten en zich
voor vogels inzetten.
Vogelbescherming is een
onafhankelijke organisatie.
Inkomsten zijn afkomstig van
leden, donateurs, bedrijven,
particuliere organisaties en
projectbijdragen van fondsen
en overheden.

Vogelbescherming vertegenwoordigt en verbindt deze
grote groep mensen. Samen

12 / 17

De lezers van vogels
Lezers van Vogels zijn
overwegend hoog opgeleid,
solidair en sociaal bewogen,
natuur- en milieubewust,
gericht op duurzaamheid,
kritisch en gericht op
zelfontplooiing. Meer dan
gemiddeld houden zij van
wandelen, fietsen, tuinieren
en vogels kijken.

42% geniet
vooral van vogels
in en rond de tuin:
“Iedere dag zie ik
mijn roodborstje,
zo gezellig!”

Lezersgedrag
80% leest Vogels
30 minuten of meer

Op wetenschap
gebaseerde kennis
is vertrekpunt voor
inspirerende communicatie en beschermingsacties.

95% vindt het magazine
informatief en verrassend
meer dan 80% van de
lezers wil het blad fysiek
blijven ontvangen
meer dan 65% geeft het blad
door aan familie en vrienden

42% trekt regelmatig de natuur in
en geniet er o.a.
van vogels: “In de
natuur kom ik
helemaal tot rust”

16% trekt regelmatig de natuur in
om van vogels te
genieten: ”Yes!
Mijn eerste rode
wouw dit jaar”
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Vogelbescherming
is actief ‘van achtertuin tot Afrika’ en is
wereldwijd verbonden
met miljoenen vogel- en
natuurbeschermers.

Waarom adverteren
interessant is
Lezers zijn geïnteresseerd in
producten en diensten die bij
hun belevingswereld liggen:
• Lezers zijn gewend aan
en waarderen relevante
advertenties in hun tijdschrift

• Als adverteerder draagt u
bij aan onze missie: een
wereld vol verscheidenheid aan vogels en natuur
• Uw aanbod helpt de lezer
in zijn streven naar een
betere, duurzame wereld

• Vogels biedt beperkte
advertentieruimte wat
zorgt voor een hoge
attentiewaarde
• Uw aanbod helpt de lezer
in zijn streven naar een
betere, duurzame wereld
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Redactionele planning 2022

Februari

April

Juni

September

December

Verschijningsdatum
10 februari

Verschijningsdatum
14 april

Verschijningsdatum
23 juni

Verschijningsdatum
8 september

Verschijningsdatum
24 november

Reserveringsdatum
22 december

Reserveringsdatum
23 februari

Reserveringsdatum
4 mei

Reserveringsdatum
20 juli

Reserveringsdatum
5 oktober

Thema
Voorjaar. Bereid je tuin voor
op het broedseizoen, een
drukke tijd voor vogels.

Thema
Lente! Vogels keren terug uit
hun overwinteringsgebieden
en het broedseizoen begint.
Nieuw leven!

Thema
Zomereditie met veel aandacht voor buiten genieten,
vrije tijd en vogels kijken.

Thema
Herfsteditie met aandacht
voor vogeltrek en voorbereidingen die je zelf kunt
treffen om vogels de winter
door te helpen.

Thema
Wintereditie met extra aandacht voor vogels voeren en
de Nationale Tuinvogeltelling.
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Wie gingen u voor

Vogelbescherming
verbindt mensen
en partijen om samen
te werken aan een
optimale bescherming
van vogels en natuur.
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Tariefkaart vogels
Vogelbescherming biedt u
als adverteerder de mogelijkheid om uw product, dienst
of merk via het tijdschrift
Vogels onder de aandacht
te brengen bij uw doelgroep.
Wij kijken graag met u naar
de mogelijkheden en maken
een op maat gemaakt plan.
Het gaat niet
goed met veel
vogelsoorten. Heel veel
mensen maken zich daar
terecht zorgen over en
willen daar wat aan doen.
Dat is de basis voor
ons werk.

Oplage
165.000 exemplaren
Wachtruimtes
1.500 exemplaren
Lezersbereik
275.000 exemplaren

2/1 pagina
420 x 297 mm
prijs in overleg
1/1 pagina
210 x 297 mm			
€ 5.410,00
1/2 pagina
210 x 148 of 105 x 297 mm
€ 2.970,00
1/4 pagina
105 x 148 mm			
€ 1.575,00
Aanleveren materiaal
Digitaal als cPDF, minimaal
300 dpi, 3 mm afloop
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Een wereld vol verscheidenheid aan vogels en natuur

Een natuurlijk platteland

Meer natuur in de stad

Actieve samenleving
voor natuur

Natte topnatuur
voor vogels

De kievit, de grutto, de
patrijs. Boerenlandvogels
verdwijnen in rap tempo
door intensieve landbouw.
Samen met de landbouwsector werkt Vogelbescherming aan ‘natuurinclusief
boeren’ en vogelvriendelijke
zuivel. Goed voor akkeren weidevogels en de boer
verdient een fatsoenlijk
salaris.

Koolmees, vink en huismus. Ze voelen zich thuis
in onze woonomgeving.
Vogelbescherming werkt
samen met gemeenten,
bouwers en bedrijven aan
natuurlijke inrichting. Bewoners krijgen volop hulp
bij de inrichting van een
vogelvriendelijke tuin.

Vogelbescherming laat geen
kans onbenut om mensen
enthousiast te maken voor
vogels en natuur. Met de
Nationale Tuinvogeltelling,
de Vogelweek, Mijn Vogeltuin, Beleef de Lente en
gratis cursussen kan iedereen zelf aan de slag.

De Waddenzee, de Delta,
het IJsselmeer en onze
moerassen. Nederlandwaterland is van levensbelang voor miljoenen
(trek)vogels. Samen met
andere natuurorganisaties
werkt Vogelbescherming
aan behoud van deze
topnatuur.

Grenzenloze bescherming

Bos en heide

Vogelbescherming is
onderdeel van BirdLife
Internationaal, de grootste
natuurbeschermingsoganisatie ter wereld. Samen
met onze ruim 120 partners
werkt Vogelbescherming
aan duurzaam natuurbehoud en veilige trekroutes.

De nachtzwaluw, de zwarte
specht, de boomleeuwerik.
Vogels in bos- en heidegebieden hebben het zwaar.
Samen met eigenaren en
beheerders werkt Vogelbescherming aan verbetering van hun leefgebied.
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vogels

ZOMER
03/2021

LENTE
02/2013

TIJDSCHRIFT
OVER VOGELS
E N N AT U U R BESCHERMING

VOORJAAR
01/2020

SAMEN
VOOR VOGELS
EN NATUUR

SAMEN
VOOR VOGELS
EN NATUUR

LENTE
02/2020

SAMEN
VOOR VOGELS
EN NATUUR

Verleiden
volgens futen

De offers van
vogelouders
Vlotjes redden
zwarte stern
De fraaiste fazanten
van de wereld

Zweven op
een luchtbel
Beleef de Biesbosch
De familie
Staartmees

Raven vs.
kraaien
Kaas redt
Terschellinger
weidevogels

ZOMER
03/2020

LENTE
02/2019

SAMEN
VOOR VOGELS
EN NATUUR

SAMEN
VOOR VOGELS
EN NATUUR

Holwerd schrijft
geschiedenis

Apetrots op
akkervogels
Twaalf uur geweest
voor de zomertortel

Contact
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op.

Samenwerkende
vogels

Riet en de
grote karekiet
Mythisch
mooie hop

VOORJAAR
01/2021

SAMEN
VOOR VOGELS
EN NATUUR

Marion Glaudemans:
06-29625806
info@glaudemanscommunicatie.nl

HERFST
04/2021

WINTER
05/2019

SAMEN
VOOR VOGELS
EN NATUUR

SAMEN
VOOR VOGELS
EN NATUUR

www.vogelbescherming.nl
De vogelaar
Frans de Waal

Muizeneters!
Landschapspijn?
We pikken
het niet meer!

Overlevers in
de bergen
Creatieve suggesties
over uw schutting

Innemende
wintergast: de
sneeuwgors

IJskoude
prachteiders
Basiskwaliteit
Natuur: hard nodig

De zingende
vogelkooien van Java
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