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Foto cover: kleine flamingo (Phoeniconaias minor) in Vogelpark Avifauna. Foto door Jan Harteman  
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Wilt u nog even nagenieten? 
 

  
 

Hierboven ziet u een QR-code. Scan deze QR-code met uw smartphone of tablet 
om na afloop van het vogelsymposium het verslag en de foto’s terug te kijken. 

U kunt de foto’s ook rechtstreeks vinden op 
www.facebook.com/Vogelsymposium of www.aviornis.nl/vogelsymposium 

http://www.facebook.com/Vogelsymposium
http://www.aviornis.nl/vogelsymposium
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Voorwoord 

Welkom op het 3e Vogelsymposium! 
Op 2 oktober 2010 vond in GaiaPark Kerkrade Zoo het eerste gezamenlijke 
Vogelsymposium plaats van De Harpij en Aviornis. Daarna volgde de 2e editie op 11 
februari 2012 in Vogelpark Avifauna. En nu dus nummer 3! Deze symposia worden 
georganiseerd met als doel het samenbrengen van vogelliefhebbers en 
dierentuinmedewerkers en het uitwisselen van kennis en ervaring.   
 
Dit jaar hebben we een 3e partij bereid gevonden om te ondersteunen in de 
organisatie, namelijk Groenhorst Barneveld, die de campus met bijbehorende 
faciliteiten beschikbaar stelt voor dit bijzondere evenement. 
 
Ook dit jaar is er een aantal sponsors, dat graag hun steentje bijdraagt aan dit 
evenement: allereerst natuurlijk Groenhorst Barneveld, onze gastheer. Daarnaast 
Kiezebrink International, Kasper Faunafood, De Museumwinkel, Nettenlijn, 
Volièrebouw Nederland en Sandra Drawings. U kunt deze sponsors terugvinden in 
dit boekje en op de stands tijdens het symposium. Door hun bijdragen is het 
mogelijk om tegen een minimale vergoeding dit symposium te organiseren. 
Waarvoor heel hartelijk bedankt! 
 
De organisatie wil de sprekers van dit symposium hartelijk bedanken voor hun 
medewerking. Deze sprekers worden in dit programmaboekje kort aan u 
voorgesteld.  
 
En we willen u, de deelnemers, natuurlijk ook hartelijk bedanken voor uw 
enthousiasme. Ik wens u een fijne dag en een inspirerend symposium. Hopelijk zien 
wij elkaar terug tijdens de 4e editie. Waar dat zal zijn? Wie suggesties heeft, mag 
het ons laten weten! 
 
 
Vriendelijke groet, 
 
Namens de organisatie van Vogelsymposium 2015, 
 
 
Dennis Appels 
Stichting de Harpij 
dennis.appels@gmail.com 

Bert Kleijer 
Groenhorst Barneveld 
b.kleijer@groenhorst.nl  

Jan Harteman 
Aviornis Int. Nederland 
jan@harteman.nl  

 

mailto:dennis.appels@gmail.com
mailto:b.kleijer@groenhorst.nl
mailto:jan@harteman.nl
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Aviornis International Nederland 
Aviornis International brengt liefhebbers van park- en sierwatervogels in heel 

Europa bijeen. Voorbeelden van deze vogels zijn watervogels, hoenderachtigen en 

wilde duiven, maar ook kraanvogels, steltlopers, ibissen en toerako's horen erbij.  

Aviornis is in Nederland opgedeeld in 11 regio's. De regio's organiseren allerlei 

activiteiten voor de leden, zoals lezingen, filmavonden of uitstapjes naar 

liefhebbers, natuurparken en vogelparken in binnen- en buitenland. 

Aviornis biedt onder andere: 

 Een schitterend tweemaandelijks tijdschrift vol informatie voor 

beginnende en ervaren liefhebbers 

 Deelname aan regionale activiteiten 

 Een door het ministerie van EZ erkende ringendienst waarbij u vaste 

voetringen kunt bestellen voor uw vogels 

 Advies van een eigen wetgevingscommissie 

 Bemiddeling bij vraag en aanbod van vogels 

 Contact met andere liefhebbers 

Aviornis wil: 

 Steun en medewerking verlenen aan wetenschappelijk verantwoorde 

projecten voor het instandhouden van vogelsoorten. 

 Vogels uitwisselen onder de leden van de vereniging om zo gezonde 

populaties te behouden. 

 De leden helpen met advies en informatie over het houden en kweken van 

vogels. 

 Bijdragen aan herintroductie van bedreigde soorten in samenwerking met 

de werkgroepen en andere internationale organisaties. 

Wilt u meer weten? 
 

 
www.aviornis.nl 

 
www.facebook.com/AviornisNetherlands 

 
www.twitter.com/Aviornis 

http://www.aviornis.nl/
http://www.facebook.com/AviornisNetherlands
http://www.twitter.com/Aviornis
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Stichting De Harpij 

Organisatie van en voor dierentuinmedewerkers 
Stichting De Harpij is een organisatie van en voor Nederlandse en Belgische 
dierentuinmedewerkers. De Harpij geeft eenmaal per kwartaal een tijdschrift uit. 
Haar hoofddoelstelling is: ‘het verbeteren van de verzorging en het welzijn van niet-
huisdieren in de breedste zin van het woord’.  
 
Stichting De Harpij is vernoemd naar de harpij arend (Harpia harpyja). De sterk 
bedreigde harpij is een van de indrukwekkendste roofvogels ter wereld. Stichting 
De Harpij ondersteunt een belangrijk beschermingsproject voor de harpij, het 
Harpy Eagle Conservation and Research Project.  
 
Stichting De Harpij tracht haar doelstelling te bewerkstelligen door bij te dragen 
aan de kennis en professionaliteit van dierentuinmedewerkers. Daartoe worden de 
volgende activiteiten georganiseerd: 

 Vier keer per jaar verschijnt het vakblad De Harpij. Kennisoverdracht, 
discussie over ontwikkelingen en het op de hoogte blijven van wat er 
speelt in dierentuinland zijn de belangrijkste onderwerpen. 

 Jaarlijks wordt een eendaags congres georganiseerd, waar ongeveer 200 
geïnteresseerden samen komen. Kennisoverdracht en contacten leggen 
met collega's van andere tuinen zijn de belangrijkste onderwerpen.   

 Workshops. Regelmatig worden er specialistische workshops 
georganiseerd. Kennisoverdracht is het belangrijkste doel.  

 Jaarlijks worden sportevenementen georganiseerd voor 
dierentuinmedewerkers, contacten leggen met collega's van andere 
tuinen is de belangrijkste doelstelling van deze dagen. 

 Publicaties: handboek afkortingen, veterinair woordenboek, 
verrijkingsboek, etc.  

 De Harpij is ook onderdeel van de ICZ (International congress on 
zookeeping www.iczoo.org) waarbij internationale samenwerking erg 
belangrijk is, elke 3 jaar wordt ergens ter wereld een congres voor 
dierentuinmedewerkers georganiseerd. Aankomende september vind het 
ICZ congres plaats in Singapore. 

 
Wilt u meer weten? 
 

 
www.deharpij.nl  

 
www.facebook.com/pages/Stichting-de-Harpij/209917969044185 

http://www.deharpij.nl/
http://www.facebook.com/pages/Stichting-de-Harpij/209917969044185
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Groenhorst Barneveld 

Alles over dierverzorging leer je in Barneveld 
Met ruim 2.000 dieren en vele praktijkfaciliteiten is Groenhorst Barneveld de 
toonaangevende opleider in dierverzorging van Nederland. Leerlingen uit heel 
Nederland volgen hier hun opleiding. 
 
Na een grote verbouwing hebben wij in april 2014 een nieuwe, moderne campus in 
gebruik mogen genomen. Het terrein van circa 5 hectare is opgezet als park waarin 
leerlingen, cursisten, medewerkers èn dieren op prettige wijze leren, werken en 
wonen. Hierdoor kunnen wij in de toekomst nog meer leerlingen en cursisten uit 
heel Nederland maar ook het buitenland opleiden. 
 
Groenhorst Barneveld is de grootste opleider op het gebied van dierverzorging in 
en al 5 jaar op rij zijn wij uitgeroepen tot de beste groene mbo van Nederland. De 
kwaliteit van onze opleidingen en goede sfeer binnen onze school zijn veel 
genoemde pluspunten. 
 
Groenhorst Barneveld kent 4 afdelingen:  

 Dierverzorging 

 Paardenhouderij & Paardensport 

 Veehouderij 

 Groen, Grond & Infra  
 
Binnen Dierverzorging hebben we diverse opleidingen op verschillende niveaus.  

 Dierverzorging (niveau 2 en 3) 

 Dier & Management (niveau 4) 

 Dier & Gezondheid – paraveterinair dierenartsassistent (niveau 4) 
 
Er zijn ook verkorte trajecten beschikbaar voor de opleiding Manager 
Dierverzorging en Paraveterinair Dierenartsassistent. 
 
Wilt u meer weten? 
 

 
www.groenhorstbarneveld.nl  

 
www.facebook.com/GroenhorstBarneveld  

 
www.twitter.com/GHBarneveld  

  

http://www.groenhorstbarneveld.nl/
http://www.facebook.com/GroenhorstBarneveld
http://www.twitter.com/GHBarneveld
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Programma en sprekers 

20 juni 2015 
 
09.30 uur – Ontvangst met koffie en petit four 

 

10.15 uur – Opening en huishoudelijke mededelingen 

 

10.30 uur – Nieuwsuur & Medisch nieuws, door Frank Verstappen, dierenarts 

  

11.30 uur – Koffie/ thee 

 

12.00 uur – Captive flamingo breeding, door Paul Rose, Exeter University (UK) 

 

12.45 uur – Lunch  

 

13.45 uur – Toekans, neushoornvogels en fazanten in Walsrode, door Jan Dams  

 

14.30 uur – Kweken met zeevogels, door Harald Schmidt, Diergaarde Blijdorp 

 

15.15 uur – Koffie/ thee 

 

Aansluitend een rondgang over de campus met uitgebreide vogelcollectie 

 

17.00 uur – Afsluiting programma en borrel 

 

18.00 uur – Barbecue (alleen wanneer u zich heeft opgegeven)  
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Frank Verstappen 

Dierenarts – Specialist voor vogels en bijzondere dieren 
Frank Verstappen is dierenarts geworden vanuit altijd al aanwezige interesse in 
vogels en bijzondere dieren. Na de studie diergeneeskunde afgerond te hebben 
heeft hij een jaar her en der in de wereld met vogels en bijzondere dieren gewerkt. 
Daarna is hij begonnen met een specialistenopleiding aan de Universiteit van 
Utrecht die na 4 jaar succesvol werd afgesloten met een Europees 
specialistenexamen.  
 
Voor, tijdens en na de studie was hij al aan het ondernemen in zeer uiteenlopende 
bedrijfstakken. Nu eigenaar van een gezelschapsdierenkliniek waar veelal op 
verwijzing van collega dierenartsen vogels en bijzondere dieren worden behandeld. 
Daarnaast werkzaam in onder meer Vogelpark Avifauna, Artis en een aantal 
kleinere dierentuinen en privé collecties.  
 
In de eigen praktijk te Driebergen behandelt hij vogels, kleine zoogdieren en 
reptielen. Hij is officieel erkend Europees specialist en diplomat van de ECZM 
(European College of Zoological Medicine). Naast het reguliere praktijkwerk geeft 
hij regelmatig nascholingen en presentaties in Nederland maar ook daarbuiten, 
voornamelijk voor dierenartsen maar ook voor dierverzorgers en georganiseerde 
liefhebbers.  
 

 
 

 
www.dierenkliniekhoofdstraat.nl  

 
https://nl.linkedin.com/pub/frank-verstappen/95/4ab/8a  

http://www.dierenkliniekhoofdstraat.nl/
https://nl.linkedin.com/pub/frank-verstappen/95/4ab/8a
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Paul Rose 

University of Exeter, UK 
Paul has been working in the zoo industry in the 
UK since 2002, when he completed his first zoo-
based research project at Paignton Zoo in Devon.  
 
Paul has a BSc (hons) degree in Animal Science 
and an MSc in Wild Animal Biology, and he is 
currently the principal investigator on the 
Flamingo Welfare & Behaviour Project at the 
Centre for Research in Animal Behaviour at the 
University of Exeter. Paul is partly based at 
Wildfowl & Wetlands Trust Slimbridge where he is 
researching the social structure of all six species of 
flamingo currently housed in captivity.  
 
Paul is the Vice-Chair of the British & Irish Association of Zoos & Aquariums (BIAZA) 
Research Committee and the Research Officer for the BIAZA Bird Working Group. Je 
is a professional member of the Association of British & Irish Wild Animal Keepers 
(ABWAK) and has helped run flamingo husbandry workshops for zoo keepers/ 
professionals. He is a member of the IUCN Flamingo Specialist Group (FSG), and he 
runs the social media for the FSG.  
Aside from his interest in flamingos, he has most experience with wildfowl and he 
keeps a range of ducks personally and breeds Gouldian finches. He is also actively 
involved in giraffe research conservation; being a member of the IUCN Giraffe & 
Okapi Specialist Group and the Giraffe Conservation Foundation.  
 
Paul lectures at the University of Exeter and at Sparsholt College Hampshire, where 
he teaches animal behaviour, conservation biology, zoo animal welfare and animal 
health. 
 

 
www.justgiving.com/Paul-Rose4  

 
www.wwt.org.uk/wetland-centres/slimbridge/diaries/flamingo-diary  

 
www.linkedin.com/in/zoopaul81  

 
www.facebook.com/FlamingoSpecialistGroup  

 
www.twitter.com/pauledwardrose   

https://www.justgiving.com/Paul-Rose4
http://www.wwt.org.uk/wetland-centres/slimbridge/diaries/flamingo-diary
http://www.linkedin.com/in/zoopaul81
http://www.facebook.com/FlamingoSpecialistGroup
http://www.twitter.com/pauledwardrose


 

11 

Jan Dams 

Coördinatie vogelcollectie, Weltvogelpark Walsrode 
Al sinds een jonge leeftijd is Jan Dams geïnteresseerd in het houden en kweken van 
vogels. Samen met zijn broer Rik kweekte hij bij zijn ouderlijk huis meer dan 80 
soorten vogels van de meest uiteenlopende vogelgroepen.  
 
Na zijn studie Biologie aan de Universiteit Antwerpen had hij het geluk om te 
kunnen werken in Weltvogelpark Walsrode, waar hij sinds 2011 de vogelcollectie 
coördineert. Het Weltvogelpark ondersteund hem eveneens in zijn functie als 
Galliformes TAG Chair binnen EAZA, waarin hij het algemeen aanspreek punt is 
voor hoenderachtigen binnen de Europese dierentuinen.  
 
Vanuit deze functie vertelt hij op 20 juni over het belang van gecoördineerde 
kweek van fazanten en hoe deze te stimuleren. 
 

 
 

 
www.weltvogelpark.de  

 
https://be.linkedin.com/pub/jan-dams/91/623/a4/en  

 
www.facebook.com/weltvogelpark  

 
www.twitter.com/WeltvogelparkW  

  

http://www.weltvogelpark.de/
https://be.linkedin.com/pub/jan-dams/91/623/a4/en
http://www.facebook.com/weltvogelpark
http://www.twitter.com/WeltvogelparkW
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Harald Schmidt 

Hoofd collectiecluster, Diergaarde Blijdorp 
Harald is zijn werkzame leven begonnen bij de ABN-bank. Vervolgens studeerde hij 
Rechten met het idee terug te gaan naar de bancaire wereld. Ergens heeft hij die 
afslag gemist en door lef en een beetje geluk is hij terecht gekomen op een plek 
waar hij nooit van had durven dromen.  
 
Tijdens zijn studie rechten heeft Harald gewerkt als dierverzorger in Diergaarde 
Blijdorp, bij de roofdieren. In 2001 studeerde Harald af met een scriptie over de zin 
en onzin van dierenrecht: eigenlijk dus over de juridische spanning tussen 
natuurbescherming en dierenbescherming of dierenrechten. In 2001 groeide 
Harald door tot curator vogels en daarna als hoofd van alle dieren en planten. 
 

 
 

 
www.diergaardeblijdorp.nl 

 
https://nl.linkedin.com/pub/harald-schmidt/6/62a/896  

 
www.facebook.com/diergaardeblijdorp.rotterdamzoo 

 
www.twitter.com/RotterdamZoo  

http://www.diergaardeblijdorp.nl/
https://nl.linkedin.com/pub/harald-schmidt/6/62a/896
http://www.facebook.com/diergaardeblijdorp.rotterdamzoo
http://www.twitter.com/RotterdamZoo
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Deelnemers Vogelsymposium 2015/ 2012/ 2010 

Cijfers en feiten 
We zijn trots op de grote belangstelling voor het vogelsymposium.  
Hierbij willen we u een overzicht geven van enkele cijfers en feiten,  
gebaseerd op de gegevens die zijn ingevuld op het inschrijfformulier. 
 
 

 2015 2012 2010 

Aantal inschrijvingen dagprogramma: 140 171 161 

Aantal inschrijvingen incl. buffet diner: 38 59 94 

    

Aantal inschrijvingen uit Nederland: 132 139 137 

Aantal inschrijvingen uit België: 8 32 22 

Aantal inschrijvingen uit andere landen: 1 0 2 

    

Aantal leden van Aviornis International: 56 82 80 

Aantal leden van Stichting De Harpij: 52 61 49 

Aantal studenten Groenhorst Barneveld 15 - - 

    

Aantal vogelhouders/ liefhebbers: 65 81 88 

Aantal dierentuinmedewerkers 48 57 40 
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Ruimte voor aantekeningen 
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Plattegrond hoofdgebouw Groenhorst Barneveld 
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nettenlijn
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