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AANMELDINGSFORMULIER SEPA 

Vogelvereniging Avicultura Woerden. 
www.aviculturawoerden.nl 

Singel 43, 3442 AL  Woerden  
Incassant ID: NL83ZZZ404646890000 

De contributie voor leden is € 32,00 per jaar, en jeugdleden en gastleden betalen € 16,00. 
Het lidmaatschap van Vogelvereniging "Avicultura" maakt u lid van de NBvV.  
Hierdoor ontvangt u automatisch het maandblad "Onze Vogels". In dit maandblad is iedere keer een  
schat aan informatie te vinden over allerlei soorten vogels en alles wat daar betrekking op heeft.  
Tevens krijgt u een uniek ringnummer toegewezen, waarmee u bij de Ringencommissaris uw ringen  
kunt bestellen voor de door u gekweekte vogels. Tevens ontvangt u, 4 keer per jaar ons eigen 
Avicultura ‘s clubblad, met informatie over alle activiteiten van de vereniging. 

 
Lidmaatschap  Volledig lid / Jeugdlid / Gastlid * (* Doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

Dhr./Mevr   ______________________________________________________________ 
 

Adres    ______________________________________________________________ 
 

Postcode   ______________________________________________________________ 
 

Woonplaats   ______________________________________________________________ 

 

Geboortedatum  _________/____________/_____________ 
 

Telefoonnummer  ______________________________________________________________ 
 

Iban        ______________________________________________________________ 
 

Kweeknummer  ____________ (Indien bekend) 
 

E-mailadres   ______________________________________________________________ 
 

Datum                                        _________/____________/2017 

Door ondertekenen van dit formulier geeft u toestemming aan Vogelvereniging Avicultura om doorlopende 

incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank 

om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 

Vogelvereniging Avicultura. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.  

Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.  

 

Handtekening 
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Voorwoord 
Het blad is weer een beetje up-to-date. 

Sommige pagina’s en foto’s wat verbeterd. 

Is deze uitgave een mooi artikel over de 

blauwborst. De foto’s heb ik geleend van een 

aantal fotograven die op het voorblad staan. 

Alvast hartelijk dank hiervoor. 

Zaterdag 27 mei was er het verenigingsuitje, naar 

safaripark “de Beekse Bergen”. We kregen een 

exclusieve samengesteld dag van de Beekse 

Bergen. We zoal erop uit met een ranger door het 

park en mochten achter de schermen bij de 
roofvogels. 

Vogels spotten in de natuur is leuk en leerzaam. 

Om ze echt van dichtbij te bewonderen kun op tal 

van plaatsen in Nederland vogelhutten bezoeken. 

Zo zocht ik een aantal privé vogelhutten op van 

Arjan Troost. 

De agenda staat er weer 

in tot en met december, 

dus zet uw evenementen 
in uw agenda. 

Heeft u ook een leuk verhaal voor ons clubblad, schroom u niet en stuur 

uw verhaal met of zonder foto’s naar de redactie. 

Exclusief te koop, Avicultura-caps voor slechts € 10,00 euro. Beperkt 

verkrijgbaar bij het bestuur. 

De redactie. 
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Beekse Bergen uitje 2017 
Zaterdag 27 mei stond het jaarlijkse uitje geplant. Een speciale exclusieve dag voor onze 

vereniging heeft safaripark “de Beekse Bergen” voor ons samengesteld.  

Helaas waren er niet veel aanmeldingen en gingen met 11 personen vanuit het clubgebouw omstreeks 

10:00 uur, met 3 auto’s naar Hilvarenbeek. De voorspellingen waren op zich goed, misschien had de 

temperatuur wat minder gemogen. Na een uurtje rijden kwamen we aan. Bij aankomst eerst even een 

drankje en een versnapering en vervolgens in de auto gestapt om de autosafari te doen. Bij deze safari 

mochten uiteraard geen deuren of ramen open tijdens de safari, helaas waren er toch mensen die het 

raampje open moesten doen om een mooie foto te schieten. Uiteraard waren veel dieren op beschutte 

plekken te vinden. Om 13:00 uur weer terug om met de ranger het park in te gaan. Ze vertelde dat er 

had op voorbereid op onze komst en dat het ene en ander had uitgewerkt om zoveel mogelijk te 

kunnen vertellen over de vogels in het park. Maar we sloegen niet de andere dieren over zoals de 

tijgers, olifanten en dergelijke. Aansluitend om 15:00 uur kregen we een roofvogelshow met daarna 

een exclusief kijkje achter de schermen bij de roofvogels. Omdat de hitte ons bijna parten speelde 

gingen we gelijk naar dichtbij zijnde restaurant om ons waterpeil bij te werken, want wat was het 

heet. Aangezien we achterin het park waren hebben we besloten terug te gaan met Stanley, de 

safariboot naar de ingang. Daarna zijn we met zijn allen in Oisterwijk gegaan eten bij het 

pannenkoekenrestaurant “de Ontdekking” waar naast een pannenkoek ook andere gerechten te 

bestellen was. Een goede afsluiting van de dag. Iedereen was heel tevreden over deze dag en voor de 

herhaling vatbaar. 

Alle foto’s komen binnenkort voor iedereen in onze fotoalbum terecht, waar iedereen de foto’s kan 

bekijken en te downloaden naar je computer of telefoon. Er zal een nieuwsbrief verstuurd worden 
met de link naar het album. 

John de Ruiter 
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Vogelhutten  
Als vogelliefhebber wil je wel 

graag weten waar je het best 

vogels kunt spotten zonder ze te 

verjagen. Voor de fotografen is 

het nog er geen betere manier om 

vogels te fotograferen dan vanuit 

een comfortabele schuilhut. Veel 

vogels verschijnen tot op enkele 

meters voor je lens. Deze schuilhut 

staat aan de rand van een 

open plek in een bos dat niet 

publiek toegankelijk is. De hut is 

gecamoufleerd, verduisterd 

en deels in de grond verzonken, 

zodat je de vogels op ooghoogte 

fotografeert, terwijl je zit. 

 

Je hebt de keuze tussen fotograferen door een opening of vanachter spiegelend glas. Je kijkt uit op fraaie takken 

en boomstronken, waarop de vogels neerstrijken. Deze mag je vrij verplaatsen of opzij leggen, zodat je je eigen 

decor kan bouwen. Vlak voor de hut is een ondiepe plas waar vogels komen drinken en badderen. Omdat er 

wordt gevoerd zijn er vrijwel continu (bos)vogels en rosse woelmuizen aanwezig. Eens zaak om zo dicht mogelijk 

bij de te fotograferen vogels te komen. Een lange telelens heeft immers ook z'n beperkingen. Kleine vogeltjes 

dicht bijhalen en ook nog een mooie 

scherpe tekeningen in de beelden 

verkrijgen kan enkel met hele grote, 

maar ook hele duren telelenzen. 

Naast het houden van rijstvogels en 

andere tropen, fotografeer ik veel flora 

en fauna. Vaak ga ik erop uit met mijn 

fotocamera in Woerden en omstreken. 

Reeuwijk hout is een van mijn 

lievelingsplekken waar ik dan, als de zon 

net op komt, mijn foto’s maak.  

Op 13 november 2016 heb ik voor het 

eerst een vogelhut bezocht dat aan de 

rand van Sallandse heuvelrug staat.  Hier 

was ik ook net voordat de zon opkomt, 

dus vroeg uit de veren, lunch maken en 

op weg naar de vogelhut. Na 5 kwartier 

op plaats van bestemming, ergens 

verscholen achter een boerderij. Na een 

stuk lopen door het bos vond ik mijn hut. 

Zag er fantastische uit maar erg koud. 

6



  

Het was negen uur en de plas voor de hut was nog bevroren. Volgens de eigenaar zou er een kachel aanwezig zijn. 

Dus gauw die hut in en daar tref ik in de paar stoelen, vogelvoer en een kachel aan. Maar omdat het bewolkt was, 

zag je totaal niets om te zien hoe die kachel aan moet. Gelukkig vond ik de knop waar de kachel aanging en zo was 

het snel aangenaam warm en kon ik beginnen om foto’s te schieten. 

Ik verwachte niet veel te gaan zien 

volgens een dagboekje zijn er op 

sommige tijden geen vogel gezien. 

Maar het bleek dat 13 november mijn 

geluksdag is want hebt continue 

vogels gezien zoals de bonte specht, 

koolmezen, pimpelmezen, 

winterkoninkje, staartmeesjes, 

boomklever, goudhaantje en 

natuurlijk de merels. Deze vogels 

waren nu goed te bewonderen van 

enkele meters van mij en heb slechts 

ruim 600 plaatjes geschoten.  

Op 23 maart ben ik wederom naar 

een vogelhut geweest maar dan in 

Rijssen. Een andere omgeving met 

andere soorten vogels. Hier zou de 

ijsvogel gesignaleerd zijn en de witte buizerd. Ook hier weer vroeg aanwezig en hopen op een mooie dag. Naast 

het ijsvogeltje nog vele foto’s kunnen maken van vogels die je in de natuur vaak ziet, maar nooit een goede foto 

van kan maken omdat ze simpelweg te snel zijn. Helaas liet de witte buizerd zich niet zien.  

Iedereen die het leuk vindt om vogels van dichtbij te bewonderen moet zeker eens een vogelhut bezoeken. In 

Nederland staan er heel veel hutten van particulieren en Staatsbosbeheer. 

Foto’s en tekst, John de Ruiter 
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Agenda 
 
Zaterdag 10 juni 2017 
Vogelmarkt van 10:00 - 13:00 uur 
 

 
 
Zaterdag 8 juli 2017 
Vogelmarkt van 10:00 - 13:00 uur 
 

 
 
Zat. 10 september 2017 
Vogelmarkt van 10:00 - 13:00 uur 
 

 
 
Maandag 11 september 2017 
Jong Vogelavond  
Vanaf 19:30 uur inkooien, 
20:00 uur gaan we beginnen. 
 

 
 
 

 

 
Zaterdag 14 oktober 2017 
Vogelmarkt van 10:00 - 13:00 uur 
 

 
 
16 t/m 18 november 2017 
Vogeltentoonstelling Avicultura 
 

 
 
Zaterdag 9 december '17 
Vogelmarkt van 10:00 - 13:00 uur 
 

 
 
Vrijdag 15 december '17 
Kerstbingo 
vanaf 20:00 uur in het clubgebouw 
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De blauwborst 
Van alle rietvogels is de blauwborst 
de eerste die weer terugkeert om 
hier te overzomeren. De rietgors 
trekt namelijk niet weg en brengt de 
winter gewoon in de Nieuwkoopse 
Plassen door. Naast de rietgors en 
blauwborst is de Nieuwkoopse 
Plassen rijk aan bijzondere 
vogelsoorten die langzaam de lente 
in hun bol krijgen. 

Hoewel de poten van de blauwborst 
iets langer zijn, doen gedrag en bouw 
denken aan de roodborst, waaraan de 
vogel dan ook nauw verwant is. In het 
zomerkleed, waarin de vogel in 
Nederland altijd te zien is, voorkomt 
de kleur van de borst van het mannetje 
echter iedere verwarring. Deze is 
namelijk helder blauw met een 
oranjerode of witte vlek in het midden. 
In de winter lijken de mannetjes op de vrouwtjes, de blauwe borst heeft dan plaats gemaakt voor 
een witte keel. Deze staart wordt vaak gespreid en opgewipt bij de balts. De rug en dekveren zijn 
grijsbruin, de keel en borst zijn blauw, afgezet met een zwarte rand. Daaronder loopt weer een 
roestrode band en de buik is licht van kleur. Noord Europese vogels hebben een roestrode vlek 
midden in de blauwe keel en midden Europese vogels een witte. We spreken dan van de 
witgesternde Blauwborst en de roodgesternde Blauwborst. Hun zang moet op gang komen, daarna 
hoor je een stortvloed van tonen. Zingt vaak vanaf een opvallende zangpost. Het vrouwtje heeft 
geen blauwe borst, maar een u-vormig donker 'halssnoer'rond de witte keel. Ze is verder 
onopvallend gekleurd. 

Biotoop 

De broedbiotoop van de blauwborst bestaat uit verruigd rietland met wilgenopslag, 
moerasstruwelen of niet te dicht wilgen- en elzenbroekbos. In agrarisch cultuurland nestelt de 
soort in verruigde slootranden en koolzaadakkers. Belangrijk voor de blauwborst is een 
combinatie van kale bodem voor gebruik als voedselplek, dichte vegetatie voor zijn nestplaats en 
opgaande elementen zoals struiken voor zijn zang- en uitkijkpost. Het nest wordt gebouwd in de 
dichte vegetatie of rietruigte, op of net boven de bodem, of in een ondiepe holte langs een oever. 
De voedselbiotoop bestaat uit slikkige oevers, kale plekken op de bodem of lage ondergroei. 
In Nederland komen twee ondersoorten voor, de witsterblauwborst (Luscinia svecica cyanecula) en 
de roodsterblauwborst (Luscinia svecica svecica). De ondersoorten zijn te onderscheiden doordat 
het mannetje van de witsterblauwborst in het zomerkleed een witte vlek op de blauwe borst heeft, 
terwijl deze vlek bij de roodsterblauwborst rood is. 
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Voedsel 

Het voedsel van de blauwborst bestaat onder andere uit insecten en kleine vruchten. De zang van 
de blauwborst is gevarieerd en ook 's nachts vaak te horen. Insecten en hun larven, spinnetjes en 
slakjes, ze worden van de grond en van lage struiken afgehaald. In de herfst schakelt hij over op 
bessen en zaden. 

Broeden 

De blauwborst broedt vanaf april tot in juli. Jaarlijks zijn er 1 of 2 legsels, met elk 3-7 eieren. Het 
nest bevindt zich doorgaans dicht bij de grond en is goed verstopt. Er worden vijf tot zes eieren 
uitgebroed door beide ouders. De broedduur is twee weken en de kuikens blijven ook twee weken 
in het nest en worden door beide ouders gevoerd. De kuikens zijn bruin gespikkeld als een jonge 
Roodborst, maar hebben al wel de roestbruine staart met zwarte eindband. Het nest wordt op de 
grond gemaakt, verstopt tussen de vegetatie, aan de binnenkant bekleedt met pluisjes en/of 
paardenhaar. De jongen zitten 13-14 dagen op het nest. 

Rust 
 
Blauwborsten vertonen een matige gevoeligheid voor verstoring (verstoring bij < 100 m 
afstand), net zoals de verstoringsgevoeligheid van het leefgebied (besloten landschap). Omdat het 
merendeel van de populatie in voor recreanten moeilijk toegankelijk gebied gehuisvest is, is het 
effect van verstoring op de populatie waarschijnlijk matig groot. Hierbij dient te worden 
opgemerkt dat terreinen met minder dekking gevoeliger zijn voor verstoring en dat in zulke 
terreinen verstoring op grotere afstand kan optreden dan in structuurrijke terreinen. Vooral 
wandelaars bedreigen de rust van de blauwborst. 

 

Vogeltrek 

Alle in Nederland 
broedende blauwborsten 
vertrekken tussen eind 
juli en september naar de 
overwinteringsgebieden 
op het Iberisch 
schiereiland en westelijk 
Afrika (vaak ten zuiden 
van de Sahara). Doortrek 
van blauwborsten uit 
omringende landen door 
Nederland is niet 
vastgesteld. Vanaf maart 
keren de blauwborsten 
weer terug. 
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