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ogels is het populairste vogel- 
tijdschrift van Nederland. 

Voor leden van Vogelbescherming 
en iedereen die vogels een warm 
hart toedraagt. Het tijdschrift 
staat vol met prachtige fotorepor- 
tages en toegankelijke verhalen  
over de wereld van vogels.

Tijdschrift

V

Verschijning: 5x per jaar
Oplage: 165.000 exemplaren
Lezerswaardering: 8,4
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Blij van jubelende boomklever

Schatjes om  te tellen
Stikstofdepositie: probleem en kans
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Vogels is het veelom- 

vattende 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.

Een veelzijdig tijdschrift

Co-hoofdredacteur  
Arjan Berben  
introduceert...
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TEKST RUUD VAN BEUSEKOM

Beeldschone futen 
baltsen buitensporig

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.

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

m vogels een kans te geven om 

te overleven in het landelijk ge-

bied 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 weide-

vogelkuikens de tijd krijgen om groot 

te worden. In supermarkten en na-

tuurvoedingswinkels 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 waar-

van je weet dat de grutto’s, kieviten en 

tureluurs er óók beter van worden…? 

Een eigen melkfabriek

Boeren die melk leveren voor merken 

als Red de Rijke Weide-kaas, Weer-

ribben Zuivel en Zuiver Zuivel, Ter-

schellinger kaas en PolderPracht-kaas, 

Ekoplaza-kaas en Weide Weelde Zuivel 

hebben extra oog voor de weidevo-

gels 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 

O aangesloten boeren verrichten extra 

inspanningen voor weidevogels: ze 

vernatten hun land, leggen plasdras-

gebieden 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 ini-

tiatief 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 vogel-

vriendelijk 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 ver-

kocht wordt via Jumbo. Vogelbescher-

ming en Natuur&Milieu hebben daar-

voor 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. 
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<< In maart en april transfor-

meert 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 verbazingwek-

kend grote afstand nog ziet, 

maken het geheel af. De ge-

oorde 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 toe-

naderingspogingen in de balts, 

want met welk geslacht hebben 

we eigenlijk te maken?

 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 roodhals-

futen 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 oor-

pluimen overeind. Maar dat 

geluid dat ze erbij produceer-

den! 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 geoor-

de fuut met elkaar baltsen! 

Kuifduikers broeden net als 

geoorde futen ook graag onder 

de beschermende paraplu van 

kokmeeuwen. Ze zwemmen 

tussen de nesten van kok-

meeuwen 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.

 Een vreemde fuut in de bijt: 

de dodaars. Hij behoort tot 

een geslacht met wereldwijd 

nog vier soorten. De naam do-

daars 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-

ne plasjes. Ooit zag ik er een 

in een bosvijver met een door-

snede 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.

>> 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 ‘ontdek-

kingsceremonie’. 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.

De 
kuifduiker 

draagt  
fel oranje- 

gouden 
kopveren
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VOGELS 02/20•31

“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 

Beeldverhaal
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.”

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

en midden in verstedelijkt 

gebied is de Diemer Vijf-

hoek een verrassend ruig 

natuurgebied met een mix 

van rietvelden, plassen, 

modderpoelen, nat moe-

rasbos en open water. Bos-

wachter Rien de Vries van 

Staatbosbeheer is enthou-

siast: “De Diemer Vijfhoek 

is oernatuur van zestig jaar 

oud. De natuur heeft hier 

Het IJsselmeer vormt samen met het Markermeer en IJmeer 
het belangrijkste binnenmeer van Noord-West Europa voor 
overwinterende duikeenden, broedende visdieven en aalscholvers 
en doortrekkende zwarte sterns. Vogelbescherming werkt er actief 
aan het natuurlijker maken van de oevers in het IJsselmeergebied 
en het beschermen van dit belangrijke leefgebied. Langs die 
oevers zijn soms verrassende plekken te vinden. Zoals de Diemer 
Vijfhoek in het IJmeer vlakbij Amsterdam. 
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HOE ER TE KOMEN
De Diemer Vijfhoek ligt aan de 

Diemerzeedijk in Diemen. Het 

gebied is uitstekend te bereiken 

met de fiets of openbaar vervoer 

vanuit Amsterdam. Dichtstbijzijnde 

bushalte is halte Peter 

Martensstraat op 10 minuten lopen 

van de ingang. Bij boerderij De 

Zeehoeve geeft een trap toegang 

tot het begin van de wandeling. 

Onderaan de dijk loopt een fietspad 

naar enerzijds het Diemerpark en 

anderzijds Muiden. Met de (OV)fiets 

Diemer Vijfhoek:  
wild pareltje bij toeval

Hij heeft niets te veel ge-

zegd. De Diemer Vijfhoek 

is een wild pareltje. De vele 

wilgen die zijn omgeknakt 

tijdens de februaristormen 

geven het gebied momen-

teel nog eens een extra ruig 

accent. Verdwalen is niet 

mogelijk, er loopt slechts één 

pad door het gebied. Langs 

het vier kilometer lange wan-

delpad schieten overal vogels 

weg en horen we er nog veel 

meer: zwartkop, staartmees, 

goudhaan, grasmus, put-

ter, tuinfluiter, grote bonte 

specht, dodaars en fuut om 

er maar een paar te noe-

men. En vaak worden er ook 

schaarsere soorten gezien 

als matkop, baardmannetje, 

watersnip, waterral, bruine 

kiekendief, snor, geoorde 

fuut, ijsvogel en soms zelfs 

buidelmees. Ringslangen 

laten zich trouwens ook re-

gelmatig bekijken.

Kuieren

Het vogelkijkscherm aan de 

noordkant van het gebied is 

momenteel afgesloten om-

dat Staatsbosbeheer bezig 

is met een verbetering van 

vrij spel. Het gebied veran-

dert elke dag. We zorgen  

dat de paden toegankelijk 

blijven, maar verder laten 

we de natuur haar gang 

gaan. Zulke ruige natuur 

vlak bij de grote stad; dat 

maakt de Diemer Vijfhoek 

bijzonder. En je kunt hier 

ook leuke vogels zien of ho-

ren zoals de Cetti’s zanger, 

wielewaal, blauwborst, havik 

en krooneend.”

kun je een mooie fietstocht maken 

vanaf Amsterdam Centraal via het 

Diemerpark (zo’n 10 km, of 8 km 

vanaf station Amsterdam Amstel). 

Wandeling: er loopt eigenlijk maar 

één breed pad door het gebied 

met hier en daar een paar korte 

aftakkingen. In de winter en na 

regenval kan het pad behoorlijk 

modderig zijn, dus trek goed 

schoeisel aan. De wandeling is zo’n 

4 km lang. Tel er nog een kilometer 

bij op als je ook op en neer loopt 

naar de Baai van Ballast.

kaartje: Anyway Productions

D
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e Diemer Vijfhoek is ei-

genlijk een natuurgebied 

bij toeval. Ooit was dit een 

stortplaats voor overtollige 

grond die vrijkwam bij de 

aanleg van de elektriciteits-

centrale en de verbreding 

van het Amsterdam-Rijn-

kanaal. In de loop der jaren 

ontstond zo een moerassig 

eiland en een prachtig wild 

natuurgebied van 80 hectare.

Gelegen in de schaduw van 

loopt hier wat hoger en kijkt 

uit over het gebied. In een 

groot rietveld ontdekken we 

blauwborst, kleine karekiet 

en rietgors. Maar het mooi-

ste vogelmoment is tot het 

einde bewaard. We zien van 

heel dichtbij een mannetje 

krooneend voorbij zwem-

men. De vuurrode snavel en 

vosrode kop fier opgericht. 

IJsselmeernatuur op z’n 

allermooist.

dit uitkijkpunt. Maar het 

uitzicht op het IJmeer is er 

niet minder om. Na de wan-

deling is er nog een mooi 

sluitstuk. We kuieren over de 

dijk tussen de Diemer Vijf-

hoek en de energiecentrale 

naar de Baai van Ballast. Je 

foto: Janneke Smale

TUINFLUITER Henny Brandsma/Buiten-Beeld VOGELS 03/22•37

Kijktip
“We bouwen het blad op aan 

de hand van enkele blad- 

pijlers ‘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 Neder- 

land via een Kijktip, die 

wordt samengesteld door 

Chris van der Heijden van 

Birdingplaces.eu” 
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metisch af te sluiten met lijm of kit. Vaak komen 

ze in een hoekje langs het deurkozijn binnen.

Slak-onvriendelijke planten

Iets goeds over slakken: ze eten verrotte plan-

tenresten. Toegegeven, naaktslakken eten ook 

uw levende planten op en dat is jammer. Plan-

ten die ze niet lusten zijn akelei, goudsbloem, 

anjer, geranium, viooltje, varen, Oost-Indische 

kers, lavendel en geurende kruiden. Plant daar 

dus flink wat van.

Maak verder gebruik van de natuurlijke vijan-

den van slakken – vogels – door uw tuin een 

fijne plek voor ze te maken. Ook kunt u de 

slakken lokken met een halve meloen en ze 

ver weg weer uitzetten. Minder vriendelijk, 

maar wel effectief is doormidden knippen. In 

één klap dood, geen pijn en als u ’s avonds een 

kniprondje doet, zijn ze de volgende ochtend 

vaak opgegeten door een egel.

Luizen fijnknijpen

Bij de eerste bladluizen in de tuin, knijpt u er  

een paar fijn op een blaadje. Natuurlijke luizen- 

vijanden zoals het lieveheersbeestje, ruiken dat 

en leggen hun eitjes dan in de buurt. Moeilijk, 

maar u moet de luizen dus even hun gang laten 

gaan, daarna lost het probleem zich vanzelf op.

Als de lieveheersbeestjes niet snel genoeg 

komen, dan kunt u ook zakjes met larven kopen 

en ophangen. Zo’n larf eet wel tachtig blad-

luizen per dag! En zorg verder voor bloeiende 

planten in uw tuin, zodat er genoeg voedsel is 

voor volwassen lieveheersbeestjes.

Wespen voeren

Meestal willen wespen niets met u te maken 

hebben; ze zoeken vliegen en muggen om hun 

larven mee te voeren. Daarvoor worden ze 

beloond met een zoete druppel die de larven 

afscheiden. Pas aan het eind van de zomer als 

de koningin sterft en dus geen eitjes meer legt, 

worden de wespen opdringerig. Ze vervelen 

zich en hebben ook geen zoete druppels meer. 

Die vinden ze dan in uw limonade.

In hun opdringerige fase kunt u een paar meter 

verderop een schoteltje neerzetten met iets 

dat wespen lekker vinden. Iets zoets, of een 

plakje kaas. Leuk om te zien hoe ze steeds een 

stukje komen afbijten. U kunt ook een lege fles 

met een laagje bier ophangen, waar ze invliegen 

en verdrinken. Niet doen als het niet écht nodig 

is. Leven en laten leven, dat is de kunst. 

Gewone wesp, werkster

Zwarte wegnaaktslak

Lavendel
Larve huisvlieg

Egel

VOGELS 01/22•45

Tips  
voor een 
gifvrije 

tuin 
TEKSTJEANET VAN ZOELEN

ILLUSTRATIES JASPER DE RUITER

W

Help de wilde bijen en alle 
andere insecten die het zo 

moeilijk hebben, door nooit 
meer gif te gebruiken in uw 
tuin. Ook de roodborsten, 

egels, vleermuizen en andere 
insecteneters zullen u dankbaar 

zijn. Het tuinseizoen staat 
binnenkort voor de deur; hier 
enkele tips voor ecologische 

plaagdierbestrijding. 

at te doen met bladluizen, mieren,  

wespen en naaktslakken als gif taboe is? 

Alle tuinen in Nederland bij elkaar vormen een 

enorm natuurlijk leefgebied voor insecten, dus 

samen kunnen we echt een verschil maken als 

we ecologisch tuinieren. Natuurlijk moeten de 

gifstoffen die zoveel ellende aanrichten worden 

verboden in de landbouw, de tuinbouw en tuin- 

centra. Maar dat blijkt in de praktijk een lang, 

moeizaam proces. Voor het zover is, kunt u 

vrijwillig uw steentje bijdragen.

Mieren verwarren

Tenzij hordes mieren uw huis binnendringen en 

richting de jam marcheren, is er geen reden om 

ze te bestrijden. In de tuin ruimen ze juist dode 

insecten op en verspreiden zaden. Mocht u zich 

storen aan het zand tussen de steenvoegen 

dat uit hun nesten komt, dan is dat snel wegge-

veegd. Als ze over de ontbijttafel krioelen, kunt 

u een paar dingen doen.

Tip één: maak de mieren in de war. Leg iets op 

hun mierenpaadje dat sterk ruikt, zoals peper- 

munt, komkommer, zeepsop of koperen muntjes. 

Als u hun spoor onderbreekt, verdwalen ze. Zorg 

verder dat ze niets zoets vinden in uw huis en 

zoek de miereningang van uw huis om die her- 

Bosvleermuis

Groene vleesvlieg

Larve veelkleurig Aziatische 
lieveheersbeestje

Steekmug

Watermunt

Brede stekelvaren

Zwarte wegmier

Lieveheersbeestje

VOGELS 01/22•43

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.”
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TEKST FLORIS VAN HEST 

ILLUSTRATIE MAX KISMAN

Als gevolg van een overmaat aan 

stikstof hangt het voortbestaan van 

veel soorten planten en dieren aan een 

zijden draad. De minister heeft met 

haar plannen om het stikstofprobleem 

aan te pakken een duidelijke stap 

gezet. Laten we met alle betrokken 

partijen aan de slag gaan voor een 

structurele oplossing, zegt Floris van 

Hest, directeur van Vogelbescherming.

Samen het 
stikstofprobleem  
te lijf

at onze natuur er op zijn zachtst 

gezegd niet florissant bij staat 

behoeft nauwelijks betoog. Vrijwel 

zonder uitzondering gaan boerenland-

vogels als veldleeuwerik, kievit en pa-

trijs sterk in aantal achteruit. Ook veel 

vogels, insecten en planten die zijn 

aangewezen op hoogwaardige natuur 

in de Natura 2000-gebieden hebben 

het zwaar. Een effect van jarenlang 

beleid van de Nederlandse overheid 

waarbij herstel van de natuur onvol-

doende prioriteit kreeg. De overmatige 

stikstofuitstoot en -depositie staat 

daarvoor symbool. Maar het gaat ze-

ker niet alleen om stikstof; ook gebrek-

kig waterbeleid, intensieve landbouw 

en ruimtelijke planning eisen hun tol. 

De huidige regering lijkt in te zien dat 

het roer om moet. Dat er niet nóg een 

keer halfslachtig natuurbeleid gevoerd 

kan worden. Minister Van der Wal voor 

Natuur en Stikstof maakt keer op keer 

duidelijk dat we niet anders kunnen, 

dat de natuur nu echt hersteld moet 

worden. In het regeerakkoord zijn 

forse ambities opgenomen voor het 

terugdringen van stikstofuitstoot en 

natuurherstel. En niet alleen ambities; 

ook een fonds van bijna 25 miljard 

euro en stevig nieuw beleid om die 

ambities waar te maken.  

Goede beleidsvoornemens, geld en 

een stevige minister voor natuur zijn 

echter nog geen garantie voor succes. 

Heel wat partijen en belangengroe-

pen zullen zand in de machine willen 

strooien. Denk daarbij aan bedrijven, 

instellingen en groepen die belang 

hebben bij het huidige systeem van 

schaalvergroting en kostenbesparing 

waar de natuur de rekening voor be-

taalt. Of die gewoon angst hebben 

voor verandering. Dan gaat het echt 

niet alleen om de trekkers op de snel-

weg of voor de deur van bewindsper-

sonen. Heel wat boeren zien de teloor-

gang van de natuur met lede ogen aan 

en wensen juist een natuurinclusief 

bedrijf én duidelijkheid hoe dat te be-

reiken. Voor succesvol natuurherstel 

zullen ook de partijen die nu tegen-

stribbelen de noodzaak ervan moeten 

gaan inzien. Meegenomen worden in 

het perspectief van een mooier en 

gezonder land waar weer plaats is voor 

vogels en natuur. Dat geldt ook voor 

provincies en gemeenten die aan de lat 

staan om natuurherstel in de verschil-

lende gebieden te gaan uitvoeren. 

Vogelbescherming is deel van de bewe-

ging die natuurherstel voor een mooier 

en gezonder land mogelijk maakt. Dat 
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doen we door met goed onderbouwde 

voorstellen te komen. Niet vanuit een 

ivoren toren, maar dankzij onze leden 

en samen met bouwbedrijven en ge-

meenten die zich inzetten voor groene 

natuurinclusieve wijken. Met boeren 

die zorgen voor boerenlandvogels. 

Door samen met andere natuurorgani-

saties en waterschappen te laten zien 

hoe je waterveiligheid combineert met 

natuur. Zo willen we bijdragen aan een 

maatschappij waar overheden, bedrij-

ven en particulieren succesvol samen-

werken aan natuurherstel. En aan een 

land waar je gewoon kunt genieten van 

vogels en natuur zonder je er zorgen 

over te maken. 

D

Wilt u meer weten over over welke 

problemen vogels met stikstof 

hebben? Lees het via vogelbescher-

ming.nl/stikstofsimpel
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Met natuurinclusief bouwen is veel bereikt de afgelopen 

jaren. Vogelbescherming kan trots zijn op haar rol als 

katalysator in het proces. Maar met alleen de goedwillende 

partijen en inspirerende voorbeeldprojecten zijn we er nog 

niet, daarom pleiten we voor standaardisering. Het kabinet 

lijkt er oren naar te hebben.

Bouwen, bouwen, 
bouwen - en  

de vogels?
iemand wil in een betonnen 

woestijn wonen’ – dat leest u 

in de rubriek Gouden Lijst van deze 

vogels. Een uitspraak uit de mond van 

de CEO van Vesteda, een woningbeleg-

ger en partner van Vogelbescherming. 

Iedereen zal dat herkennen, het is 

zoveel prettiger én gezonder om in het 

groen te wonen en te werken. 

Dus zelfs los van welk belang je hecht 

aan het oplossen van de biodiversi-

teitscrisis, of aan vogels en natuur 

sowieso, ook uit puur ‘menselijk’ ei-

genbelang zou groen bouwen de norm 

moeten zijn. Niet in de laatste plaats 

omdat het in zulke groene steden ook 

beter toeven is met de temperatuur-

stijgingen en extreme regens die we 

al hebben gezien, en die ons mogelijk 

nog te wachten staan.

Allianties

Vogelbescherming heeft er de af-

gelopen jaren belangrijk aan 

bijgedragen dat het natuurin-

clusief bouwen hoog op de 

agenda is komen te staan van 

(bestuurlijk) Nederland. Door 

onderzoek te stimuleren en door 

kennis aan te reiken, zoals via bouw-

natuurinclusief.nl, maar ook via voor-

beeldprojecten, factsheets, workshops, 

symposia, adviezen. Maar vooral door 

op heel veel fronten allianties te slui-

ten; met gemeenten, provincies, cor-

poraties en bedrijven. Een belangrijke 

reden hiervoor is steeds geweest om 

ervoor te zorgen dat gewone vogels 

zoals huismus en spreeuw ook gewoon 

blíjven.

Dat harde werken begint zich terug te 

betalen. De Tweede Kamer riep voor 

de verkiezingen via moties op het 

natuurinclusief bouwen tot standaard 

te verheffen. Een belangrijke mijlpaal, 

want het is volgens Vogelbescherming 

de taak van de overheid een gelijk 

speelveld te creëren en nu álle (bouw-)

partijen mee te krijgen en niet alleen 

de partijen die hun nek uit durven ste-

ken. Vooral ook omdat Nederland aan 

de vooravond staat van een enorme 

inhaalslag op het gebied van de wo-

ningbouw.

 

Die honderdduizenden nieuwe wo-

ningen mogen niet ten koste gaan 

van natuurgebieden of belangrijke 

gebieden voor boerenlandvogels. Die 

worden al genoeg bedreigd. Maar als 

we vervolgens in Nederland kiezen 

voor ‘verdichting’ van de steden, doe-

men nieuwe dilemma’s op als het gaat 

om leefbaarheid, voor menselijke en 

niet-menselijke bewoners.

Dit kan alleen maar goed gaan als we 

in een vroeg stadium van het ontwerp 

zorgen dat ‘groen’ aan én om gebou-

wen een plek krijgt – en we ook goed 

nadenken over welk groen dan (in-

heems!), en hoe het beheer eruit ziet 

(geen gif!). Met een enkele ingemetsel-

de neststeen ben je er natuurlijk niet. 

Plannen moeten een grotere bijdrage 

leveren aan (stedelijke) biodiversiteit. 

Daarom is het zaak om nú – vlak voor-

dat er weer grootschalig gebouwd gaat 

worden – regelgeving in het leven te 

roepen die het natuurinclusief bouwen 

tot norm verheft, waarbij ook gekeken 

wordt naar de bestaande woningvoor-

raad als het gaat om renovaties.

Toezeggen

Gelukkig staat Vogelbescherming niet 

alleen met dit pleidooi. Samen met 

Onno Dwars, CEO van Ballast Nedam 

Development, Marian Stuiver, program-

maleider Green Cities van de WUR en 

en Lodewijk Hoekstra, oprichter NL 

Greenlabel en tv-tuinman, – een bonte 

coalitie – was ik dit voorjaar te gast 

bij minister Hugo de Jonge van Volks-

huisvesting om onze oproep voor nor-

mering kracht bij te zetten. Dit naar 

aanleiding van de online petitie Peti-

tieNatuurinclusiefBouwen.nl. Namens 

het kabinet kon hij toezeggen dat ze 

daar met ons en andere organisaties 

naartoe gaan werken. Een flinke stap 

in de goede richting. 

VOGELS 03/22•17

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.”
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Wereld van BirdLife
“Vogelbescherming maakt 

onderdeel uit van BirdLife 

International, dat actief is 

in 116 landen en daarmee 

de grootste natuurbescher-

mingsorganisatie ter wereld. 

Het is heel belangrijk om 

internationaal te denken 

als het gaat om vogels. Zij 

houden zich niet aan onze 

grenzen. “
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1 THAILAND In Azië zijn BirdLife 

Partners druk bezig met het bestrijden 

van de illegale vogelhandel en strope-

rij, zoals in Indonesië, met steun van 

de leden van Vogelbescherming. BCST, 

BirdLife Partner in Thailand, is een 

nieuwe campagne gestart om het ge-

bruik van mistnetten aan te pakken 

waarmee vogels voor de handel wor-

den gevangen. Zo spoort de Thaise 

vogelbescherming vogelaars aan om 

melding te maken als ze stropers zien 

die mistnetten gebruiken. Verderop, in 

Vietnam, verstrekt BirdLife Partner 

Viet Nature informatie aan overheids-

instanties over het beschermen van 

trekvogels. Bijvoorbeeld door op te 

roepen tot handhaving bij de illegale 

verkoop van vogels voor voedsel of 

als kooivogel. Door middel van onder 

andere enquêtes deed Viet Nature 

ook onderzoek bij winkels en markten. 

De uitkomsten worden gebruikt bij de 

lobby voor betere overheidsbescher-

ming van vogels. Deze aanpak volgt 

ook NatureLife Cambodja in het ver-

minderen van stroperij en vogelhandel; 

in gesprek komen met lokale gemeen-

schappen, inzetten op handhaving ter 

plekke en lobbyen voor beter beleid en 

strengere wetgeving. 

Grote markt 
voor Aziatische 
vogels

2 NOORDZEE Met een afname van zeventig 

procent in vijftig jaar vormen zeevogels een 

van de meest bedreigde groepen van alle ge-

wervelde dieren. Veruit de grootste oorzaak 

hiervan is het verstrikt raken in netten en lij-

nen van vissers op zee. Dat geldt bijvoorbeeld 

voor de Roodkeelduiker op de Noordzee en 

de IJsduiker op de Baltische zee. Zowel prak-

tisch als politiek is het volgens BirdLife de 

hoogste tijd om prioriteiten te stellen. Denk 

aan visvrije zones en vooral ook het stoppen 

met schadelijke subsidies. Jaarlijks subsi-

diëren overheden deze destructieve visserij 

wereldwijd namelijk met 20 miljard euro. 

3 SPANJE BirdLife partner SEO/BirdLife in Spanje heeft in het 

Doñana National Park een webcam geplaatst die 24/7 beeld en 

geluid weergeeft. Zo krijgen we niet alleen toegang tot de schoon-

heid van de natuur, maar deze camera maakt het ook mogelijk 

om het waterpeil te controleren. In de afgelopen dertig jaar is 

de watervoorziening dramatisch gedaald als gevolg van illegale 

waterwinning voor de teelt van onder meer aardbeien en in toene-

mende mate door klimaatverandering. In het voorjaar kunnen we 

vorkstaartplevieren, witwangsterns en zwarte ibissen verwachten. 

Omdat ook ‘Nederlandse’ grutto’s van het gebied gebruik maken, 

heeft de Partij voor de Dieren een motie ingediend om aandacht 

van het kabinet hiervoor te vragen. 

4 ZAMBIA Birdwatch Zambia zet in op 

het vergroten van kennis van alle par-

tijen die te maken hebben met de illega-

le vergiftiging en stroperij, waar onder 

andere gieren de dupe van worden. 

Birdwatch Zambia kwam er bijvoorbeeld 

achter dat hulpverleners vaak niet of 

pas na lange tijd de vergiftigingsinci-

denten melden, omdat ze niet wisten 

wat ze bij wie moesten aangeven. Dit 

maakt het moeilijk om bewijs te verza-

melen en de daders aan te pakken. Dat 

is belangrijk om dit probleem aan te 

pakken, naast het snel verwijderen van 

de vergiftigde dieren.

7 PARAGUAY In Gran Chaco, het 

grootste bos van Zuid-Amerika na 

de Amazone, leeft een keur aan 

standvogels – waaronder soorten 

die alleen daar voorkomen – en 

trekvogels. Ontbossing en frag-

mentatie hebben een verwoestende 

impact op de vogels, maar er wor-

den resultaten geboekt. Zo wordt 

er steeds meer informatie verza-

meld over de vogels in het gebied, 

zoals over de geelsnavelkoekoek, 

een trekvogel die Gran Chaco 

aandoet. Zulk wetenschappelijk 

(zender)onderzoek is cruciaal voor 

de natuurbeschermers van BirdLife 

Partner Guyra Paraguay. Die kun-

nen daardoor gerichter maatrege-

len nemen en bepleiten.

6 SENEGAL BirdLife Partner 

Nature-Communautés-Développe-

ment en BirdLife International zijn 

in het Senegalese Tocc Tocc Com-

munity Nature Reserve een project 

gestart om de invasieve waterplant 

typha te strijden. Open wateren 

groeien er massaal mee dicht en 

brengen het leven in gevaar van 

miljoenen trekvogels. De bestrij-

ding betekent een win-win-situa-

tie, want de plant blijkt een prima 

basis voor bouwmaterialen en kan 

samengeperst dienst doen als 

biobrandstof. Eerder kregen de 

Senegalese vogelbeschermers in 

Tocc Tocc hulp van Vogelbescher-

ming – met dank aan de leden – om 

foerageergebied veilig te stellen 

voor bijvoorbeeld grutto’s.

5 ARMENIË Lange tijd leed de  

Armeense meeuw onder de 

gevolgen van waterwinning, 

vervuiling, het verzamelen van 

eieren en verstoring van be-

langrijke broedplaatsen. Geluk-

kig vond sinds 2007 een ruime 

verdubbeling van de populatie 

plaats. In Armenië begon de 

soort volgens BirdLife vooral te 

herstellen toen Lake Arpi Natio- 

nal Park werd opgericht om de 

grootste kolonie van het land te 

beschermen. Ook verhoogde de 

regering het waterpeil van Lake 

Sevan, een andere belangrijke 

broedplaats.

ROODKEELDUIKER Markus Varesvuo/Agami

< BALISPREEUW Tui de Roy/Nature in Stock

GEELSNAVELKOEKOEK Rolf Nussbaumer/NiS

< VORKSTAARTPLEVIER Mathias Schaef/NiS

< ARMEENSE MEEUW Hanne en Jens Eriksen/NiS

> RÜPPELLS GIER Winfred Wisnieuwski/NiS

VOGELS 03/22•27
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Nico & Elwin
“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-col-

lega 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.”
zei mij genoeg! Op een redelijk rustige dag stapte 
ik aan boord van het kleine sloepje dat je naar 
het eiland brengt en je daar aan het eind van de 
dag weer ophaalt. Het was eind mei en ik had 
gelezen dat dat een hele goed tijd was voor een 
bezoek. Via een steil pad klim je omhoog waar 
je uiteindelijk uitkijkt over de oceaan. En dat is 
precies wat een papegaaiduiker ook wil: uitkij-
ken over de oceaan. 

Clown met bek vol visjes
Ik zit nog maar net op een mooi uitkijkpunt als 
de eerste papegaaiduiker pardoes naast me neer-
strijkt. Ik verroer me niet en zo zitten we een 
paar minuten naar elkaar te kijken. Mijn hart 
klopt in mijn keel, zo lang gewacht en nu zomaar 
zo dichtbij, fantastisch. Dan komt onze clown in 
beweging, dribbelt een paar pasjes en verdwijnt 
met een bek vol visjes in een hol onder de 
grond, kennelijk op weg naar zijn jongen.  
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In deze serie 

nemen Nico de 

Haan en Elwin van 

der Kolk u mee in 

een verrassende 

vogelwereld.

M Die bek vol met visjes intrigeert me, hoe doen  
ze dat? Als ik één visje moet vasthouden glipt 
het al uit mijn handen en zij vangen er gewoon 
nieuwe bij terwijl ze al een hele serie visjes in 
de bek hebben! 

Ze passen een hele slimme klemtruck toe. De 
gevangen visjes worden tussen de tong en ge-
hemelte geklemd en al duikend en zwemmend 
wordt er dan weer een nieuw visje aan toege-
voegd. Klinkt simpel maar hoe je dat moet doen 
zonder dat al die andere weer wegzwemmen 
weet ik ook niet, daar moet je dus papegaaidui-
ker voor zijn. Ik heb de hele dag stil zitten kijken 
en genieten. Later op IJsland kwam ik weer pa-
pegaaiduikers tegen maar die eerste ontmoeting 
op Skomer Island staat voor altijd in mijn geheu-
gen gegrift. 

Droomvogel  papegaaiduiker 
ijn eerste papegaaiduiker was nogal 
een teleurstelling. In de jaren negentig 

regende het olieslachtoffers op de kust en een 
paar keer heb ik toen een papegaaiduiker onder 
de zwarte smurrie gevonden. Dankzij intensieve 
samenwerking met de Waddenvereniging en de 
Werkgroep Noordzee is het Vogelbescherming 
gelukt aan die structurele olievervuiling een 
einde te maken. Daar was veel lobbywerk op de 
Noordzeeconferenties voor nodig, terwijl we  
buiten honderden dode olieslachtoffers uitstal-
den op de entree van het conferentiegebouw! 

Puffin Island
Tijdens een zomervakantie bij vrienden in Wales 
kreeg ik de kans echt kennis te maken met deze 
bijzondere vogel waar ik al heel lang zo verlan-
gend naar had uitgekeken. Dicht bij het uiterste 
puntje van Wales ligt Skomer Island, in de wan-
delgangen ook wel Puffin Island genoemd; dat 

Als kind had ik al snel een aantal 
droomvogels. Van die hele mooie en 
tegelijk heel zeldzame vogels die ik 
vast nooit zou gaan zien maar die ik, 

elke keer als ik door mijn vogelboekje 
in kleur bladerde, wel graag zou wíllen 

gaan zien. De hop en de scharrelaar 
stonden op die lijst en ook de 

papegaaiduiker. Een vogel met zo’n 
clownesk uiterlijk en met die  

supergekleurde ‘regenboog’-snavel; 
die wilde ik heel graag gaan zien. 

VOGELS 02/22•27
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Wetenschap in 
vogelvlucht
“Deze rubriek zorgt vaak 

voor een ‘wow’-gevoel. De 

wereld van de natuur en 

de vogels zit zo bijzonder 

in elkaar... En wetenschap-

pelijk onderzoek weet dat 

met veel hard werken bloot 

te leggen. Tegelijk is zulk 

onderzoek ook onmisbaar 

voor Vogelbescherming. Het 

legt een fundament onder 

onze beschermingsmaatre-

gelen.”
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S LOODVERGIFTIGING  

BIJ ROOFVOGELS
Bron: Science of the Total 

Environment

Loodvergiftiging is een 

belangrijke doodsoorzaak 

bij roofvogels en aaseters. 

Dit blijkt uit een omvang-

rijk onderzoek van Rhys 

Green en collega’s van de 

University of Cambridge in 

Groot-Brittannië. Zij onder-

zochten de loodwaardes in 

de levers van ruim 3000 

dode roofvogels die sinds 

de jaren ’70 in meer dan 

twaalf Europese landen 

zijn gevonden. Door deze 

waardes te relateren aan 

de ‘jachtdruk’ in de ver-

schillende landen, hebben 

de onderzoekers berekend 

hoeveel procent minder 

roofvogels er zijn als ge-

volg van loodvergiftiging. 

Arenden blijken procen-

blijkt dat een rosse grutto 

maximaal vier dagen aan één 

stuk kan vliegen. In werke-

lijkheid vliegen ze gemiddeld 

wel negen dagen achter 

elkaar. We kunnen dus niet 

anders concluderen dan dat 

de vogels veel efficiënter 

vliegen dan wij kunnen bere-

kenen.” 

Ook over de manier waarop 

de vogels het weer kunnen 

voorspellen, is nog veel on-

duidelijk. Zo passen ze hun 

vertrek vanuit het noorden 

aan op de weerssystemen 

die ze later op het zuidelijk 

halfrond gaan tegenkomen. 

En dan is er nog het interne 

kompas. Hoe kan je als vogel 

na 12.000 kilometer boven 

zee precies bij Nieuw-Zee-

land uitkomen…? De toe-

komst van trekvogelonder-

zoekers lijkt nog lang zeker 

gesteld.

MAAIEN TEGEN  
KLAUWIEREN
Bron: Current Biology

De steppewoelmuis is een 

knaagdier dat leeft in de 

uitgestrekte graslanden van 

Mongolië. Klauwieren vormen 

hun belangrijkste bedreiging. 

Om deze vleesetende vogels 

te slim af te zijn, hebben de 

woelmuizen een bijzondere 

strategie bedacht. Ze maaien 

het gras binnen hun territo-

rium. Door het buntgras om 

te knagen, ze eten er niet 

van, hebben ze goed zicht 

op de jagende klauwieren. 

De truc werkt, want onder-

zoekers van onder andere de 

University of Exeter hebben 

ontdekt dat klauwieren zones 

met gemaaid gras links laten 

liggen. Blijkbaar weten ze 

dat deze jachtgronden niet 

geschikt zijn. Door bepaal-

de territoria met netten af 

te zetten, beschermden de 

onderzoekers de woelmuizen 

tegen klauwieren. De zoog-

diertjes hadden dit snel in 

de gaten en stopten met het 

maaien van het buntgras. 

MAANLICHT BEPAALT 
VLIEGHOOGTE
Bron: Current Biology

Zwarte gierzwaluwen bren-

gen een belangrijk deel van 

hun leven door in de lucht. 

Net als onze eigen gierzwalu-

wen. De zwarte gierzwaluw is 

ook een trekvogel. Ze vliegen 

jaarlijks van Noord-Amerika 

naar Zuid-Amerika, tot aan 

Brazilië. Anders Hedenström 

van de Zweedse Lund Univer-

sity heeft met microdata-log-

gers de trekbewegingen van 

de zwarte gierzwaluwen 

nauwkeurig in kaart kunnen 

brengen. Uit analyse van de 

gegevens is gebleken dat de 

vogels gedurende de trek 

van acht en een halve maand 

geen poot aan de grond 

zetten. Overdag vliegen 

ze meestal maar een paar 

honderd meter hoog. Maar 

tijdens volle maan vlogen de 

vogels soms tot 4000 meter 

hoog. Volgens Hedenström 

profiteren ze dan van het 

maanlicht om ook ’s nachts 

efficiënt te kunnen jagen. 

Bij toeval hebben de data-

loggers ook de effecten van 

een maansverduistering op 

de vogels geregistreerd. De 

gierzwaluwen reageerden op 

de onverwachte duisternis 

door veel lager te gaan vlie-

gen. Licht is dus de bepalen-

de factor voor de favoriete 

hoogte waarop de vogels bij 

voorkeur vliegen.

 

ONDERZOEK NAAR 
LANGE-AFSTANDS- 
TREKKERS
Bron: Ornithology

Onder leiding van Theunis 

Piersma van het NIOZ en de 

Rijksuniversiteit Groningen 

heeft een internationaal 

team trekvogelonderzoekers 

een literatuurstudie gedaan 

naar de extreme prestaties 

van trekvogels als de rosse 

grutto, regenwulp en ka-

noet. Soorten die vanaf het 

noordelijk halfrond over de 

Stille Oceaan naar landen als 

Nieuw-Zeeland en Australië 

trekken. En weer terug. Vol-

gens Piersma is het energie-

verbruik van de trekvogels 

het grootste vraagteken. Een 

rosse grutto die vanuit Cana-

da vertrekt weegt gemiddeld 

een pond. In Nieuw-Zeeland 

aangekomen is daar nog 

amper 200 gram van over. 

“Wanneer we gaan rekenen 

aan het energieverbruik en 

de veronderstelde luchtweer-

stand van de vogels, dan 

tueel gezien de grootste 

slachtoffers. Daarbij speelt 

een rol dat ze op latere leef-

tijd met broeden beginnen en 

maar weinig jongen krijgen. 

Het aantal zeearenden in 

Europa ligt door de loodver-

giftiging 14 procent lager dan 

mogelijk zou kunnen zijn. De 

buizerdpopulatie is 1,5 pro-

cent minder groot dan zou 

kunnen. Niet veel wellicht, 

maar door hun algemene 

voorkomen gaat het dan 

toch om 22.000 exemplaren. 

Volgens de onderzoekers zijn 

er prima alternatieven voor 

hagelpatronen met lood, 

maar in bijna geen enkel land 

is er nu een verbod op lood. 

In Denemarken en Nederland 

overigens wel en de Euro-

pese Commissie heeft voor 

bepaalde gebieden (wet-

lands) en landen per 2023 

een verbod ingesteld.

HOE LEREN GAAIEN?
Bron: Scientific Reports

Algemeen wordt aangenomen dat vogels die in 

groepen leven intelligenter zijn dan vogels die 

alleen of paarsgewijs leven. In groepsverband 

moet je immers omgaan met sociale structuren 

en bovendien kun je eenvoudiger dingen van 

soortgenoten leren. Wetenschappers van de 

University of California in de Verenigde Staten 

onderzochten of deze aanname daadwerke-

lijk klopt. Ze onderwierpen Noord-Mexicaanse 

gaaien, die in groepen leven, en de westelijke 

struikgaaien, die op zichzelf leven, aan een serie 

tests. Ze moesten een ‘puzzel’ oplossen om bij 

voedsel te komen. Beide soorten bleken hier in 

gelijke mate toe in staat te zijn. De in groepen 

levende Mexicaanse gaaien bleken dus niet in-

telligenter te zijn. Wel verschilden de manieren 

waarop de gaaien hun voedsel te pakken kregen. 

De westelijke struikgaaien vertrouwden meer op 

hun individuele capaciteiten om het probleem 

op te lossen, terwijl de Mexicaanse gaaien het 

kunstje vaker afkeken bij hun soortgenoten.

NOORD-MEXICAANSE GAAI Brian E Small/Agami

DAURISCHE KLAUWIER Daniele Occhiato/Agami VOGELS 03/22•53
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Zomers 
vogelgeluk
In de tuin, op vakantie – in Nederland of 
daarbuiten – overal kunt u van vogels 
genieten. Gewapend met de mooie 
producten uit onze winkel en webshop 
gaat dat nog veel beter. En met uw 
aankoop helpt u ook nog eens het werk  
van Vogelbescherming.

3X GEMAKKELIJK  

BESTELLEN

24/7 via  
vogelbeschermingshop.nl

via de bestellijn  
088-56 35 635 

bezoek onze  
winkel in Zeist

WINKEL OPENINGSTIJDEN
Onze winkel is geopend van dinsdag t/m vrijdag  

van 09:30-17:00 uur. Natuurlijk kunt u ook altijd, 

24/7,  in de webshop terecht. 

STELTKLUUT Daniele Occhiato/Buiten-Beeld

Vogels voeren 
mag het gehele 

jaar door!

Myrte waterschaal 
(Alleen verkrijgbaar in de webshop)

Keramische waterschaal voorzien van prachtige 

tekeningen van veel voorkomende tuinvogels, 

die Myrte in haar herkenbare stijl heeft getekend. 

Voor uw tuinvogels een aangename verkoeling 

tijdens de warme zomerdagen.

Prijs € 14,99  Ledenprijs € 13,49

Voedersilo Apollo (2) 

(Alleen verkrijgbaar in de webshop)

Voedersilo Apollo is uniek in zijn soort! 

De onderzijde, het deksel en de poortjes 

kunt u eenvoudig losmaken met een 

click & go-systeem. Zo kunt u de silo 

eenvoudig demonteren, schoonmaken 

en vullen zonder speciaal gereedschap. 

De ventilatiering in het deksel voorkomt 

condensatie in de voedersilo, waardoor 

het voer langer vers blijft. 

Prijs € 24,99  Ledenprijs € 22,49

Voedersilo Apollo (4) 
(Alleen verkrijgbaar in de webshop)

De grotere versie van de Apollo (2) 

uitgerust met 4 zitringen voor vogels. 

Daardoor kunnen ze vanuit een 

natuurlijke houding (voorwaarts) eten. 

Door de afstand tussen de openingen 

kunnen de vogels voldoende uit elkaar 

zitten, waardoor ze rustiger zitten te eten.

Prijs € 29,99  Ledenprijs € 26,99

De nieuwe Zeiss SFL-serie 
Met de ZEISS SFL-verrekijker (SmartFocus Lightweight) kunt 

u bijzondere vogelmomenten beleven. De kijkers zijn zo licht 

en compact mogelijk en vormen een perfecte aanvulling op de 

SF-familie. Het nieuwe Ultra-High-Definition-concept zorgt 

voor een levensechte kleurweergave en uitermate nauwkeurige 

details. Het scherpstelwiel is perfect gepositioneerd en het kan 

snel en precies worden afgesteld, zelfs met handschoenen aan. 

Een prachtige innovatieve, nieuwe kijker die u zal verbazen! 

Kom naar onze winkel in Zeist en test hem zelf.

8x40 Prijs € 1830,-  Ledenprijs € 1647,-
10x40 Prijs € 1880,-  Ledenprijs € 1692,-
(verwachte leverdatum medio juli 2022)

VOGELS 03/22•59

Prijs- en assortimentswijzigingen zijn 

voorbehouden. Voor aanbiedingen van  

onze winkel in Zeist geldt het principe 

zolang de voorraad strekt. Prijzen geldig  

tot 1 september 2022. Actieprijzen gelden 

niet in combinatie met andere (leden)-

aanbiedingen en alleen zolang de voorraad 

strekt. Drukfouten voorbehouden. 

Scan de QR-code en 

navigeer snel naar de 

bestelpagina.

WINKEL IN ZEIST
Boulevard 12, 3707 BM, Zeist.

Kijk online voor het laatste 

nieuws over openingstijden op 

vogelbescherming.nl > Winkel 

Zeist
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Crossbill Guide  
‘Wadden’ De Natuurgids
Fraaie gids boordevol inspiratie om 

de Waddennatuur te verkennen. 

Het grootste getijdegebied van 

zijn soort ter wereld, beroemd om 

zijn vogelwereld en uitgeroepen 

tot ‘mooiste natuurgebied van 

Nederland’. Deze Nederlandstalige 

natuurgids neemt je mee door het hele 

Waddengebied, zowel in tekst en beeld 

alsook in het veld, met een speciale 

route-app. Prijs € 25,95

Vogelbescherming  
Verjaardagskalender
Speciaal voor onze leden heeft 

Vogelbescherming een bijzondere 

verjaardagskalender samengesteld. 

Geef uw familie, vrienden en kennis-

sen een plaatsje op deze kleurrijke 

kalender. Formaat A4 en voorzien 

van een handige ophangbeugel.

Prijs € 11,95   

Ledenprijs € 10,75

Agenda & Kalender 2023
Prachtige bureau-agenda met luxe rugbinding 

en handig leeskoordje. Elke week een nieuwe 

vogel naast uw notities. Met steeds een mooie 

toelichting erbij. Indeling: 1 week per 2 pagina’s.

Agenda 2023 prijs: € 14,95

Ledenprijs: € 13,45

Wandkalender in ruim A4-formaat. We hebben 

voor u de meest fantastische vogelfoto’s 

gezocht! Geniet van vogels met elke maand 

een prachtige sfeerfoto aan de muur. Inclusief 

stevige ophangbeugel.

Kalender 2023  rijs: € 9,95

Ledenprijs: € 8,95

Voordeelpakket normale prijs: € 24,90

Actieprijs (voor leden): € 20,55

Vind deze artikelen 
makkelijk terug via 

Vogelbeschermingshop.nl 
onder ‘Nu in ons blad’

samen voor vogels 
en natuur

kalender 2023

KA23540

Y(7b6jf1-DEHBBJ(

agenda 2023

agend
a 2

0
23

Agenda met meerwaarde
De agenda van Vogelbescherming Nederland 

biedt ruimte aan al uw afspraken en belangrijke 

notities. Vanzelfsprekend. Daarnaast is het een 

boekwerk boordevol vogels en informatieve 

tekstjes. Zo laat deze agenda zich ook lezen als 

een jaarboekje over vogels. Een boekje dat 

inspireert om al die bijzondere vogels die ons land 

rijk is in de diverse seizoenen te ontmoeten. 

Buiten, in de stad, in het open veld, aan de kust of 

in de bossen. Een heel vogeljaar lang. Meerwaarde 

is ook, dat u met de aanschaf van deze agenda het 

werk van Vogel bescherming Nederland steunt, 

waarvoor hartelijk dank.

samen voor vogels 
en natuur

sam
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Winkelen
Op onze winkelpagina laten we een keur aan mooie, 

leuke en praktisch vogelproducten zien. Vogelhuisjes, 

vogelvoer, kunst, boeken en verrekijkers. Een inspir-

erende 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 winkel in Zeist en uiteraard wordt met elke 

aankoop het werk van Vogelbescherming gesteund. 10% korting voor 
leden van  

Vogelbescherming
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Vogelbescherming Nederland 

is een actieve vereniging met 

ruim 165.000 leden en 600 

vrijwilligers die midden in de 

samenleving staat. Jaarlijks 

weten miljoenen geïnteress-

eerden de weg naar vogel-

bescherming.nl te vinden. 

Zij vinden er informatie over 

vogels, vogels beschermen 

en activiteiten om te geniet-

en van vogels. 

Vogelbescherming vertegen-

woordigt en verbindt deze 

grote groep mensen. Samen 

Vogelbescherming  
Nederland

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 

staat voor duurzaam 

natuurherstel waar 

ook mensen baat bij 

hebben.
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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.

De lezers van vogels

Lezersgedrag

80% leest Vogels  

30 minuten of meer

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

Op wetenschap  

gebaseerde kennis  

is vertrekpunt voor 

 inspirerende communi- 

catie en bescher- 

mingsacties.

49% geniet  
vooral van vogels 
in en rond de tuin: 
“Iedere dag zie ik 
mijn roodborstje, 
zo gezellig!” 

37% trekt regel- 
matig de natuur in 
en geniet er o.a. 
van vogels: “In de 
natuur kom ik  
helemaal tot rust”

14% trekt regel- 
matig de natuur in 
om van vogels te 
genieten: ”Yes!  
Mijn eerste rode 
wouw dit jaar”
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Lezers zijn geïnteresseerd in 

producten en diensten die bij 

hun belevingswereld liggen:

• Lezers zijn gewend aan 

en waarderen relevante 

advertenties in hun tijd-

schrift 

• Vogels biedt beperkte  

advertentieruimte wat 

zorgt voor een hoge  

attentiewaarde 

Waarom adverteren  
interessant is

• Als adverteerder draagt u  

bij aan onze missie: een 

wereld vol verscheiden-

heid aan vogels en natuur 

• Uw aanbod helpt de lezer 

in zijn streven naar een  

betere, duurzame wereld

Vogelbescherming  

is actief ‘van achter- 

tuin tot Afrika’ en is 

wereldwijd verbonden 

met miljoenen vogel- en 

natuurbeschermers.
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Februari

Verschijningsdatum 

16 februari

Reserveringsdatum 

12 januari

Thema

Voorjaar. Bereid je tuin voor 

op het broedseizoen, een 

drukke tijd voor vogels.

Redactionele planning 2023

April

Verschijningsdatum

13 april

Reserveringsdatum

7 maart

Thema

Lente! Vogels keren terug uit 

hun overwinteringsgebieden 

en het broedseizoen begint. 

Nieuw leven!

Juni

Verschijningsdatum

22 juni

Reserveringsdatum

16 mei 

Thema

Zomereditie met veel aan-

dacht voor buiten genieten, 

vrije tijd en vogels kijken.

September

Verschijningsdatum

7 september

Reserveringsdatum

1 augustus

Thema

Herfsteditie met aandacht 

voor vogeltrek en voor-

bereidingen die je zelf kunt 

treffen om vogels de winter 

door te helpen.  

December

Verschijningsdatum

30 november

Reserveringsdatum

24 oktober

Thema

Wintereditie met extra aan-

dacht 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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Vogelbescherming biedt u 

als adverteerder de mogelijk- 

heid 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.

Tariefkaart vogels

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

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.

Aanleveren materiaal
Digitaal als cPDF, minimaal 

300 dpi, 3 mm afloop

Oplage
165.000 exemplaren 

Wachtruimtes
1.500 exemplaren

Lezersbereik
275.000 exemplaren 
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Meer natuur in de stad

Koolmees, vink en huis-

mus. Ze voelen zich thuis 

in onze woonomgeving. 

Vogelbescherming werkt 

samen met gemeenten, 

bouwers en bedrijven aan 

natuurlijke inrichting. Be-

woners krijgen volop hulp 

bij de inrichting van een 

vogelvriendelijke tuin.

Actieve samenleving  

voor natuur

Vogelbescherming laat geen 

kans onbenut om mensen 

enthousiast te maken voor 

vogels en natuur. Met de  

Nationale Tuinvogeltelling, 

de Vogelweek, Mijn Vogel- 

tuin, Beleef de Lente en  

gratis cursussen kan ieder-

een zelf aan de slag.

Natte topnatuur  

voor vogels

De Waddenzee, de Delta, 

het IJsselmeer en onze 

moerassen. Nederland- 

waterland is van levens- 

belang voor miljoenen 

(trek)vogels. Samen met 

andere natuurorganisaties 

werkt Vogelbescherming 

aan behoud van deze 

topnatuur. 

Grenzeloze bescherming

Vogelbescherming is  

onderdeel van BirdLife 

Internationaal, de grootste 

natuurbeschermingsogani- 

satie ter wereld. Samen 

met onze ruim 120 partners 

werkt Vogelbescherming 

aan duurzaam natuur- 

behoud en veilige trek-

routes. 

Bos en heide

De nachtzwaluw, de zwarte 

specht, de boomleeuwerik. 

Vogels in bos- en heidege-

bieden hebben het zwaar. 

Samen met eigenaren en 

beheerders werkt Vogel-

bescherming aan verbeter-

ing van hun leefgebied.

Een wereld vol verscheidenheid aan vogels en natuur 

Een natuurlijk platteland

De kievit, de grutto, de 

patrijs. Boerenlandvogels  

verdwijnen in rap tempo 

door intensieve landbouw.  

Samen met de landbouw- 

sector werkt Vogelbescher- 

ming aan ‘natuurinclusief 

boeren’ en vogelvriendelijke  

zuivel. Goed voor akker-  

en weidevogels en de boer 

verdient een fatsoenlijk 

salaris.
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Nieuwsgierig naar de mogelijk-

heden? Neem contact met ons op. 

Marion Glaudemans: 

06-29625806 

info@glaudemanscommunicatie.nl

www.vogelbescherming.nl

Contact

LENTE 
02/2019

Holwerd schrijft 
geschiedenis

Apetrots op 
akkervogels

Twaalf uur geweest 
voor de zomertortel

SAMEN  
VOOR VOGELS  

EN NATUUR

vogels
TIJDSCHRIFT

OVER VOGELS
EN NATUUR-

BESCHERMING

LENTE 
02/2013

VOORJAAR 
01/2021

SAMEN  
VOOR VOGELS  

EN NATUUR

Landschapspijn?  
We pikken  

het niet meer!

Overlevers in 
de bergen

Creatieve suggesties 
over uw schutting

WINTER 
05/2019

Muizeneters!

Innemende 
wintergast: de 
sneeuwgors

De zingende 
vogelkooien van Java

SAMEN  
VOOR VOGELS  

EN NATUUR

LENTE 
02/2020

SAMEN  
VOOR VOGELS  

EN NATUUR

Verleiden  
volgens futen

De offers van 
vogelouders

Vlotjes redden  
zwarte stern

ZOMER 
03/2021

SAMEN  
VOOR VOGELS  

EN NATUUR

De fraaiste fazanten 
van de wereld

Zweven op 
een luchtbel

Beleef de Biesbosch

VOORJAAR 
01/2020

De familie  
Staartmees

Raven vs. 
kraaien

Kaas redt 
Terschellinger 
weidevogels

SAMEN  
VOOR VOGELS  

EN NATUUR

WINTER 
05/2022

SAMEN  
VOOR VOGELS  

EN NATUUR

Blij van jubelende 
boomklever

Schatjes om  
te tellen

Stikstofdepositie: 
probleem en kans
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