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Vreemde Vogels in het Vinkeveld 
 

 

Dit is een actie voor en door bewoners van het Vinkeveld. Woont u niet in het Vinkeveld, maar wilt u dit 

sympathieke initiatief wel graag sponsoren, dan is dat geen bezwaar. 

 

Een aantal bewoners in de wijk het Vinkeveld heeft het initiatief genomen om, in nauwe samenwerking met 

de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk (VNVN) en met ondersteuning van de 

Gemeente Noordwijk, een nestkastjes project voor vogels op te zetten onder de naam Vreemde Vogels in het 

Vinkeveld. 

 

Bewoners van de wijk kunnen hieraan een actieve bijdrage leveren door een (meerdere mag natuurlijk ook!) 

nestkastje financieel te sponsoren. Het nestkastje hangen we natuurlijk zo dicht mogelijk bij de sponsor op, 

zodat die dagelijks in staat is de ontwikkelingen van de gesponsorde vogelfamilie uit de eerste hand te 

volgen… Leuk voor zowel volwassenen als kinderen.  

Overigens kunnen we natuurlijk geen garantie geven dat de verschillende vogelsoorten zich ook aan de 

opgegeven nestkastjes en sponsoradressen houden… 

 

Hoe kunt u sponsor worden? 

U kunt Vreemde Vogels in het Vinkeveld ondersteunen door één of meerdere nestkastje(s) te kopen. U kunt 

daarbij aangeven waar u ze opgehangen wilt hebben (onder voorbehoud dat dit technisch kan en/of er 

voldoende ophangmogelijkheden voorhanden zijn). Het ophangen wordt gedaan door de gemeente 

Noordwijk onder supervisie van de VNVN. Op die manier bent u er van verzekerd dat het nestkastje op een 

goede manier wordt aangebracht (vrije aanvliegroute, richting, etc.). 

 

Er zijn verschillende mogelijkheden om deel te nemen aan dit initiatief, o.a.: 

 U zet zelf een kastje in elkaar tijdens een knutselochtend op 30 

januari 2010 in het Jan Verwey Natuurcentrum. Leuk om dit samen 

met uw kinderen te doen. De VNVN bestelt hiervoor bij 

Staatsbosbeheer bouwpakketten. Kosten vanaf € 5 per kastje. 

 U kunt dit bouwpakket ook in elkaar laten zetten door  leerlingen met 

een verstandelijke handicap van Speciaal Voortgezet Onderwijs 

(SVO) De Duinpieper. Dit kost 1 euro per nestkastje extra. De 

Duinpieper sponsort het project echter ook.  

 U koopt zelf een nestkastje bij een van de tuincentra (Let op een 

keurmerk zoals b.v. van de Vogelbescherming Nederland) of maakt 

zelf een nestkastje (bouwpakket bij Welkoop te Rijnsburg of kijk 

voor een tekening op www.strandloper.nl of 

www.vogelbescherming.nl). 

 

De nestkastjes worden opgehangen op vrijdagmiddag 26 februari. 

Wandeling 

Natuurlijk willen we ook iedereen de kans bieden om kennis te maken met de diverse vogelsoorten die 

gebruik kunnen gaan maken van de kastjes. Speciaal daarvoor wordt er in het voorjaar een wandeling door 

de wijk georganiseerd in samenwerking met de VNVN.   

Meer informatie 

Binnenkort krijgen alle bewoners een wijkbericht via de gemeente, waarbij ook ons initiatief is bijgesloten, 

met uitleg en een toelichting op de diverse mogelijkheden. Op www.strandloper.nl komt verder een linkje 

„Vinkeveld‟ met meer informatie.  

Een deelname/bestelformulier is te verkrijgen bij Jos Zonneveld (info@joszonneveld.nl of tel. 071-3620336) 

of Rob Chouffoer (hatreizen@hotmail.com of tel. 071-3618513).  

 

Hopelijk zal dit initiatief bijdragen tot een nog vogelrijker Vinkeveld! 

Rob Chouffoer en Jos Zonneveld  
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