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Een watervogelig zonnetje 
Wulp-hoofdredacteur Klaas Tjoelker heeft 
definitief zijn koffers gepakt en de stap gezet 
naar zoals hij zegt, vogelparadijs Bolivia. Met 
Klaas vertrekt ook zijn expertise, inzet en fijne 
persoonlijkheid. We zullen zijn redactionele 
bijdragen aan De Wulp stevig missen en wen-
sen hem het allerbeste in zijn tropische vogel-
paradijs aan de andere kant van de wereld. 
Klaas, geweldig bedankt!

Minder tropisch gaat het er inmiddels in 
noordwest-Europa aan toe. De zomer heeft 
vooralsnog niet helemaal gebracht wat velen 
er van verwachten, tenzij je een zwak hebt 
voor het observeren van watervogels in hun 
element. Of zouden die ook schuilen voor het 
regenachtige weer, die watervogels? In ieder 
geval is het goed weer om De Wulp te lezen en 
ideeën op te doen voor als er wat zon door-
breekt.

Idde Lammers, ons nieuwe bestuurslid, wordt 
door Dieuwertje tegen het licht gehouden. 
Caroline Walta onderneemt een expeditie 
in het natuurgebied Zouweboezem en doet 
Ruud van der Waard verslag van de Nationale 
Parkdag. 

Ook kunt u lezen welke overheidsmechanis-
men er allemaal in werking treden als er een 
mus wordt doodgeschoten en verhaalt Lily 
Weerdesteijn wat voor vreemde vogels, waar-
onder een Lannervalk, vogelsasiel De Wulp 
zoal voorbij ziet komen. 

Om wat tegenwicht te bieden aan de ge-
kwetste vogels tenslotte een greep uit de we-
reld van kunst en vogels. En uiteraard heeft 
de CEL weer een boeiend excursieaanbod.

Het redactieteam wenst u een mooie zomer, 
en mocht het toch nat blijven dan toch veel 
vogelplezier.

Wil Eelsing
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foto voorplaat:  Het bloed aan de poten van dit torenvalkmannetje veraden dat hij net een prooi, 
in dit geval een muis, naar binnen heeft gewerkt. Hij had hiervoor maar enkele minuten nodig en 
bekommerde zich nauwelijks om mijn aanwezigheid. Pas nadat hij de muis had door-
geslikt keek hij me even van opzij aan.    Foto: Boudewijn Schreiner
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overpeinzingen 
van een amateur-vogelaar

DOOR ANNE-MARIE PLATE

Wat doet een vogelliefhebber in de vele 
regendagen die deze zomer rijk is?
Ook vogels gedragen zich bij deze weers-
omstandigheden minder uitbundig dan 
op een stralende zonovergoten dag.

Buiten is er dus wat vogels betreft niet 
zo veel te beleven. Maar gelukkig bevat 
onze boekenplank een ruime keus aan 
vogelgidsen en in het vorige nummer 
van De Wulp staat een bespreking van 
Klaas Tjoelker over zes verschillende, 
min of meer bekende, vogelgidsen. Klaas 
Tjoelker stelt in zijn overzicht terecht 
dat hij niet naar volledigheid streeft. Bij 
het overlezen van deze interessante bij-
drage viel mij echter plots op dat hierin 
toch een speciale vogelgids ontbreekt. 
Namelijk de enkele maanden geleden ver-
schenen vogelgids van Hans Dorrestijn 
waarvan in recordtempo een gigantisch 
aantal exemplaren over de toonbank is 
gegaan.

Het is waar dat de opzet van deze gids 
misschien enige wetenschappelijke on-
derbouwing mist en ook in zijn opsom-
ming van de vogels volgt Dorrestijn een 
ongebruikelijke indeling. Hij hanteert 
namelijk een alfabetische volgorde. Daar 
staat echter zijn grote liefde voor vogels 
tegenover: zo schrijft Dorrestijn aan het 
begin van zijn boek dat “als hij ooit op 

aarde terugkomt, laat ’t dan in de vorm 
van een staartmees zijn”. Anders hoeft 
het van hem niet. 
Als welke vogel zou u willen terugko-
men? Als kuifeend, jubelende leeuwerik, 
roodborsttapuit, of noem maar op.

In mijn ogen is dit boek zo bijzonder 
door zijn hoge relativeringsvermogen 
waarmee menig voorval humoristisch 
wordt beschreven. Eigenlijk is dit boek 
dan ook geen “vogelgids” maar een “vo-
gelaarsgids”, waarin de diverse soorten 
vogelaars op eigenzinnige, soms  komi-
sche wijze, worden beschreven. 
Wie lacht niet die de mens beziet?
Daarom veel leesplezier toegewenst!
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Als je op een woonboot in het landelijke 
Leidschendam opgroeit, is het niet ver-
wonderlijk dat de natuur je met de pap-
lepel wordt ingegoten. Eenden en andere 
watervogels zijn immers je dagelijkse 
vrienden. Als je dan ook nog ouders hebt 
die wandelen of fietsen in de natuur als 
hobby hebben, is er helemaal geen ontko-
men aan. Je wordt een natuurliefhebber 
pur sang. Dat is Idde dus ook. 

Al jong wist hij dat zijn toekomst moest 
liggen in een vrij beroep gericht op de na-
tuur. Zijn HBO-opleidingen Nederlands 
en biologie vormden een uitstekende 
springplank om als journalist aan de slag 
te gaan. Natuurmagazine “Grasduinen” 
werd – hoe kan het ook anders – zijn eer-
ste opdrachtgever. Dat was zo’n 15 jaar 
geleden.   

Inmiddels heeft Idde zijn eigen tekstbu-
reau en werkt hij voor tal van natuurorga-
nisaties (Het Zuid-Hollands Landschap, 
Waddenvereniging, Landschap Noord-
Holland en Vogelbescherming Nederland). 
De kennismaking met de HVB verliep min 
of meer toevallig, via een interview met 

Tom Loorij voor het tijdschrift “Vogels” 
van Vogelbescherming Nederland. Juist 
het kleinschalige karakter van de HVB 
acht hij belangrijk. De leden, oftewel de 
beschermers, houden in  hun eigen regio 
de vinger goed aan de pols en geven de 
Haagse vogels een duidelijke stem. Dat is 
nog steeds hard nodig.
Zo worden de rietranden in de singels 
rondom Idde’s huis jaarlijks in één keer 
gemaaid. Ineens is alles kaal. Er is geen 

leden van de Haagse Vogelbescherming: 
vogels van diverse pluimage
DOOR DIEUWERTJE

Vanzelfsprekend zijn de leden van onze vereniging vogelliefhebbers. Maar binnen die 

categorie blijken grote verschillen te bestaan. Ieder voelt zich op zijn eigen manier 

verbonden met de natuur en de vogels. Ieder heeft zijn eigen invalshoek. De redactie 

praat met verenigingsleden die vertellen wat vogels en de HVB voor hen betekenen. 

Dit keer een gesprek met Idde lammers, ons nieuwe bestuurslid. 
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broedgelegenheid meer voor vogels die 
een voorkeur hebben voor overjarig riet 
en de watervogels hebben ’s winters geen 
beschutting meer. Idde heeft de gemeente 
hier meermalen op aangesproken. Ze zeg-
gen al jaren met een plan voor gefaseerd 
maaien bezig te zijn. Maar Idde heeft het 
idee telkens met een kluitje in het riet te 
worden gestuurd. Mede hierdoor groeide 
bij hem het besef dat een vereniging meer 
kan doen dan een individu. 
Gelukkig zijn er ook initiatieven die goed 
aanslaan. Oplettende HVB-leden hebben 
al heel wat vogelleed kunnen voorkomen 
door tijdig aan de bel te trekken. 

Als bestuurslid wil hij zich vooral inzet-
ten voor vergroting van de bekendheid 
van de HVB en een verdere uitbreiding 
van het aantal leden. De jeugd moet op 
alle mogelijke manieren bij de natuur- 
en vogelbescherming worden betrokken, 
bijvoorbeeld door stedenbouwkundigen 
ervan te overtuigen dat in nieuwe wijken 
meer ruimte moet komen voor speelveld-
jes en buurtgroen. Wie als kind in de vrije 
natuur verstoppertje speelt en hutten 
bouwt, krijgt vanzelf oog voor die natuur. 
Idde’s drie dochters zijn nog erg jong, 
maar nu al genieten ze van hun wilde 
bostuin. Geen perkjes met bloemen, maar 
echte bomen en struiken, die de vogels 
uitnodigen er hun nest te maken. 

Als u het mij vraagt, mag de HVB blij zijn 
dat we deze vrije vogel voor een bestuurs-
functie hebben kunnen strikken. De 
combinatie van ruime ervaring, gedegen 
deskundigheid en aanstekelijk enthousi-
asme vind je niet zo snel in één persoon!

�

Dialezingen CEl 
najaar �007:
Maandagavond 17 september 2007
Spreker: Menno van Duijn.
Onderwerp: Bielowieza en Zuid Polen
Toelichting: vanavond staan de hot spots 
van Polen op het programma. Veel voge-
laars hebben deze gebieden ook bezocht en 
kunnen vanavond herinneringen ophalen. 
De bij ons zeldzame Grote Karekiet komt 
hier nog in overvloed voor, zoals met veel 
andere soorten het geval is.

Maandagavond 15 oktober 2007
Spreker: Chris Schenk.
Onderwerp: Vogels van het Hoge Noorden.
Toelichting: vanavond zal (natuur)-foto-
graaf Chris Schenk ons meenemen op zijn 
reizen naar het hoge koude noorden tot 
het warme zuiden. Hij is vaak op pad en 
heeft inmiddels een aardig aantal, zoals hij 
dat noemt, fotogalerieën geschoten.

Maandagavond 19 november 2007
Spreker: Kees Woutersen.
Onderwerp: Vale Gieren en andere aaseters in 
Spanje.
Toelichting: Kees, die zelf al jaren in Spanje 
woont, heeft een reisorganisatie (Aragon 
Natuurreizen Spanje) waarmee hij een 
groot aantal vogelexcursies organiseert. 
Hij kent de vogelgebieden op zijn duim-
pje en weet overal de soorten te vinden. 
Vanavond zal o.a. het Vale Gierenprobleem 
in Spanje aan de orde komen.

Alle lezingen vinden plaats in Het Benoor-
denhuis aan de Bisschopstraat 5 te Den 
Haag en beginnen om 20.00 uur.
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Groot Hertoginnelaan 32a – 2517 EG  ’s-Gravenhage
Telefoon (070) 346 95 02 – Telefax (070) 345 82 33

info@kochnotarissen.nl
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U heeft nu de 

mogelijkheid

het gratis

handboek aan 

te vragen, 

boordevol

nuttige informatie en han-

dige tips om uw tuin nog 

aantrekkelijker

te maken voor vogels. 

Bel 0478-517960 om 

het handboek van Vivara 

kosteloos thuisgestuurd

te krijgen.

Kijk ook eens op onze 

website www.vivara.nl

Meer vogels 
         in uw tuin?
Meer vogels 
         in uw tuin?

Dát kan met de natuur-

beschermingsproducten 

van Vivara. Samen 

met  Vogelbescherming 

Nederland ontwikkelen 

we producten zoals 

voer, voederhuisjes en 

nestkasten. Behalve een lust 

voor de vogels  zijn ze ook een 

lust voor uw oog! Een deel van 

onze opbrengst dragen we af aan 

Vogelbescherming 

Nederland. 

Met een product van Vivara, koopt u niet alleen kwaliteit.
U helpt ook de natuur een handje én u vergroot uw eigen kijkplezier!

Vivara Natuurbeschermingsproducten, Postbus 5068, 5800 GB Venray



Er was voor elk wat wils met creatieve en 
educatieve activiteiten op de stadsboer-
derij. Een spectaculaire demonstratie 
boomonderhoud door het Groenbedrijf 
Den Haag op de speelweide, diverse rond-
leidingen, een paardentram, lekker eten 
op de grote speelweide, bij de poffertjes-
kraam en wethouder Rabin Baldewsingh 
bakte roti’s voor het publiek bij het 
Parkpaviljoen.

De dag van het park
DOOR RUUD VAN DER WAARD

op zondag �7 mei �007 was het weer de nationale parkdag. Diverse grote steden deden 

hier aan mee en in Den Haag pakte de Dienst Stadsbeheer in het Zuiderpark groots uit. 

Van 1�.00 tot 1�.00 uur was er veel te doen.

De parkleiding had mij gevraagd of ik 
enkele excursies in mijn eendenkooi kon 
organiseren. Ik heb daar weer mee inge-
stemd en uiteraard onder de voorwaarde, 
dat de rust in de kooi gewaarborgd diende 
te blijven.

Alles is weer prima verlopen. Ik heb een 
kraampje gekregen van de leiding en van 
onze PR-mensen een kist met HVB-pro-
motiemateriaal. Twee keer heb ik een 
excursie gegeven met het thema: “het ge-
heim van de Eendenkooi”. 
Er was zeer veel animo voor deze excursies. 
De eerste bestond uit 20 en de tweede uit 
16 geïnteresseerden die steeds bijzonder 
geboeid bleken te zijn. Slechts weinigen 
weten nog van het bestaan van de een-
denkooi in het Zuiderpark. In september 
geef ik weer excursies in mijn kooi. Een 
en ander zal worden bekend gemaakt in 
de Wulp en de Ratelaar.

Een uit het nest gevallen jonge Blauwe 
Reiger, die rondwandelde op de bosbo-
dem en dus niet meer gevoerd wordt door 
z’n ouders, heb ik de volgende dag met 
een collega-vogelwachter gevangen en 
naar het vogelasiel “de Wulp” gebracht  
waar hij verder kan aansterken en nader-
hand weer zal worden uitgezet.

Excursie in de Eendenkooi 
Zuiderpark Den Haag
Zondag  9 en 23 september 2007

Leiding: Ruud van der Waard.

Thema: Hoe werkt een eendenkooi.

Vogeldichtheid en Blauwe Reiger kolonie.

Verzamelpunt: Terrein Dienst Stadsbeheer 

Groenbedrijf Den Haag

Adres: Marie Heinenweg 2  Zuiderpark. 

(ingang vanaf Loevesteinlaan)

Tijdstip aanvang: 10.00 uur.

Tijdsduur: ca 1,5 uur.

Opgave: Geïnteresseerden dienen zich 

vooraf, telefonisch aan te melden:

dagelijks tussen 18.00 en �0.00 uur op 

tel. nr: 0�-�7��01�9

Kosten: Geen. 
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DOOR WIL EELSING

Met onregelmatige tussenpozen schudt 
een nieuwsbericht Nederland op: een 
dier blijkt op wel heel nare wijze aan zijn 
eind te zijn gebracht door het toedoen 
van onverlaten. Het gaat vaak om vogels, 
beschermd of onbeschermd, die worden 
gedood of mishandeld als gevolg van on-
nadenkendheid, zinloos vandalisme, ille-
gale handel, of door een weinig scrupu-
leuze preparateur van opgezette dieren. 
Wilde vogels zijn in dit opzicht nu een-
maal letterlijk vogelvrij. Ze zijn overal, ze 
zijn niemands eigendom, ze zijn er eigen-
lijk gewoon altijd en daarmee kwetsbaar-
der dan veel huisdieren die veel beter zijn 
opgenomen in ons sociale controlestelsel. 
Immers, die leuke lapjeskat van de buren 
die je bij naam kent, hou je nu eenmaal 
scherper in het oog dan die anonieme 
mus die hoog op de dakrand zit.

Dit soort onbehaaglijke berichten stuwen 
een golf van afschuw door de maatschap-
pij en vooral de verontwaardiging over het 
kwetsen van een weerloos dier is enorm. 
Maar die verontwaardiging stijgt bij veel 
mensen pas echt ten top als blijkt dat 
het overheidsapparaat  weinig geïnteres-
serd lijkt in kordate actie tegen de dader 
“Doen die ambtenaren dan helemaal 
niks? Waar is dat wetboek van strafrecht 
nu eigenlijk voor?”

Het lijkt vaak alsof de autoriteiten even 

Toch blij met een dooie mus?
een ommetje aan het maken zijn als het 
om dierenmishandeling gaat en vogels 
lijken al helemaal buiten de belangstel-
ling te vallen. Of toch niet? De afgelopen 
jaren is er wel degelijk het een en ander 
veranderd in de actieve vervolging van 
dierenleed. Een sprekend voorbeeld is de 
dominomus. 

Ter herinnering: de dominomus liep zijn 
fatale faam op toen hij tijdens de voor-
bereiding van Domino Day 2005 (het 
evenement waar zoveel mogelijk van de 
miljoenen dominosteentjes in een expo-
hal te Leeuwarden in kleurige patronen 
op een vooraf bepaald moment moeten 
omvallen) vrij rondvloog en zo de reeds 
3,5 miljoen opgezette dominostenen be-
dreigde.
De organisatie van Domino Day zag 
geen andere keus dan het beestje (een 
beschermde huismus, Passer domesticus) 
door een gespecialiseerd faunabeheer-
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bedrijf te laten afschieten. Dit overigens 
in wel zeer schril contrast met de direc-
tie van Panorama Mesdag die nog maar 
twee maanden daarvoor en ondanks de 
aanmerkelijke kans op schade, een zware 
werklift op slechts luttele centimeters 
van dit onvervangbaar cultureel erfgoed 
liet stijgen om een toevallig binnenge-
vlogen kauw weer levend de deur uit te 
zetten met behulp medewerkers van de 
Dierenambulance Den Haag. 

Helaas voor de mus dachten ze er bij de 
Domino Day organisatie anders over. 
Maar op dat moment bleek opeens dat de 
Nederlandse overheid wel degelijk werkt 
aan een doelmatiger opsporings- en ver-
volgingsbeleid op het gebied van milieu-
beheer. Het toen nog maar net opgerichte 
Functioneel Parket van het Openbaar 
Ministerie (OM) –de Nederlandse straf-
vervolgende instantie- stelde een volledig 
onderzoek in. Dit Functioneel Parket be-
handelt complexe, specialistische straf-
zaken uiteenlopend van milieudelicten 
tot beursfraude en besloot na onderzoek 
tot vervolging over te gaan. Een kleine 
optocht van opsporingsambtenaren, po-
litie, beleidsjuristen, voorlichters en een 
officier van justitie kwam er vervolgens 
aan te pas om deze zaak veroordeeld te 
krijgen. Niet zo heel verschillend eigenlijk 
van een strafzaak rondom een bankroof.
De mussendodende firma werd uitein-
delijk succesvol vervolgd vanwege het 
ontbreken van een ontheffing (artikel 75,  
Flora- en Faunawet) en kreeg een boete 
van € 200. Toegegeven, dat is niet veel, 
maar bedenk daarbij dat een veroordeling 
vanwege een dergelijk akkefietje voor een 

bedrijf dat specialiseert in faunabeheer 
op zich al een zware straf is. Immers, dit 
bedrijf wordt geacht verstand te hebben 
van dit soort zaken en kan zich dergelijke 
fouten niet permitteren. Daarnaast werd 
de zaak wel zeer breed uitgemeten in 
zowel nationale als internationale media: 
binnen 24 uur was het verhaal overge-
nomen door mediagiganten zoals USA 
Today, CNN, TMF en Google News.

Met deze roerige entrée op het gebied van 
milieuzaken waar onregelmatigheden op 
het gebied van flora- en faunabeheer ook 
deel van uitmaken, wil het OM ook dit 
soort zaken voortaan beter en grondiger 
aanpakken. 

Het onfortuinlijke musje tenslotte, is 
door het OM bij hoge uitzondering in 
geprepareerde staat vrijgegeven aan het 
Natuurhistorisch Museum Rotterdam en 
heeft al gefigureerd in een aantal tentoon-
stellingen over de bedreigde huismus.

Vogeltrek in het Westduinpark 
(De Vulkaan)

In het voor- en najaar vindt er veel vogeltrek 
plaats. Deze vogeltrek is ook in het gehele duin 
goed waar te nemen. Op De Vulkaan, een hoog 
uitzichtpunt in het Westduinpark en gelegen 
aan het eind van de De Savornin Lohmanlaan, 
staan bij goed trekweer altijd wel tellers. Indien 
u geïnteresseerd bent, kunt u gerust eens 
langskomen en dit spektakel aanschouwen. De 
meeste trektellers zullen vast wel bereid zijn u 
te vertellen wat er allemaal langskomt.
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Vreemde vogels in de Zouweboezem
DOOR CAROLINE WALTA

Vanaf de snelweg bij Utrecht zitten we meteen in een prachtig landelijke omgeving. We 

passeren authentieke boerderijen, waar musjes op de dakrand vrolijk tjilpen. Rond de 

schuren vliegen boerenzwaluwen kwetterend rond. In het dorp is het even ‘passen en 

meten’ en in ganzenpas rijden we over de dijk naar onze plaats van bestemming: natuur-

park de Boezem.

Ik ben nog niet half uit de auto gestapt, 
of ik zie een witte kwikstaart voorbij 
dartelen. Huismussen laten weer en-
thousiast van zich horen. Vanuit de heg 
klinkt een winterkoning en vanaf de 
slootkant het gekwaak van kikkers. Een 
tureluur zit bovenop een schoorsteen 
van een stal. Aan het ‘wit beschilderde’ 
afdekplaatje te zien, is dit blijkbaar zijn 
favoriete uitkijkpunt. Als ik verder kijk, 
zie ik vanuit mijn ooghoek een reiger 
overvliegen. Wacht ‘ns even... dat is een 
purperreiger. We worden bijna letterlijk 
overvallen door zoveel vogelmoois en 
staan te trappelen om dit indrukwek-
kende polderlandschap te verkennen. 

Ja, we zijn het werkelijke natuurgebied 
nog niet eens binnen gegaan! Hé, daar 
vliegt een zwarte stern. Daar nog één. En 
nóg één. Ze vliegen heel laag over, soms 
op nauwelijks vijf meter afstand van ons. 
Met hun lange puntige vleugels, is het een 
sierlijke verschijning. Het verenpak lijkt 
wel in airbrush gespoten, het zwart van 
de kop en buik gaat via de donkergrijze 
rug over in zilvergrijs op de vleugels en 
zijn onderstaart is helderwit. We komen 
langs een plasje waar we hun zwart-witte 
jongen (inmiddels flinke kleuters) kun-
nen bewonderen. Ze zitten parmantig op 
de bladeren van de gele plomp. Ze worden 
niet meer van snavel tot snavel gevoerd, 
de ouder laat tijdens het overvliegen ge-
woon een visje voor hun voeten vallen. 
Grappig om te zien. Boven onze hoofden 
zweven regelmatig purperreigers voorbij. 
Zoveel, dat het bijna ‘gewoon’ wordt. Ze 
zijn te onderscheiden van hun blauwe 
soortgenoot aan hun purperrode gloed, 
minder gebogen vleugels en duidelijk 
uitstekende lange tenen. Helaas zijn ze 
ook een stuk zeldzamer, ze komen alleen 
voor in moerassige rietlanden en staan 
op de Nederlandse vogellijst aangeduid 

Foto: C
aroline W
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als ‘kwetsbaar’. Verderop komen we bij 
een observatiescherm. Dat is lastig spot-
ten, omdat de schaarse kijkgaten of heel 
hoog, of heel laag in de schutting zijn aan-
gebracht. In plaats van een telescoop, zou 
een periscoop daar bruikbaarder zijn. 

zijn voorhoofd, van snavel tot kruin. De 
telescoop van een mede-vogelaar brengt 
het vogeltje nog dichterbij dan mijn ver-
rekijker en tijdens zijn intensieve zang zie 
ik de veertjes van zijn witte keel trillen. 
Opeens horen we een donderend geluid. 
De lucht is weliswaar aan de donkere 
kant, maar leek geen onweer te voorspel-
len. Dan verschijnen tussen de wolken 
vier straaljagers. Met een oorverdovend 
gebulder komen ze laag over ons heen. 
Dat zijn wel heel vreemde vogels. Al gauw 
verdwijnen ze uit het zicht én het gehoor 
en keert de rust terug. 

Foto: R
enée Eelsing

Gierzwaluwen

We lopen verder over een dijk, voorge-
gaan door maar liefst drie koekoeken. 
Zelfs tijdens het vliegen roepen ze vrolijk 
door: koe-koek, koe-koek. Wat een feest. 
Het is maar goed dat we af en toe ook 
nog voor ons uit kijken, want we moeten 
het pad vlug vrij maken voor een optocht 
van paard en wagens. De mensen zwaaien 
ons vriendelijk toe en er wordt meerdere 
malen door hen opgemerkt dat we hier de 
purperreiger kunnen zien. De rest van de 
wandeling over de dijk, kijken we voorna-
melijk naar de grond, want die ligt nu be-
zaaid met paardenvijgen. Hierna komen 
we in een gebied waar de rietzangers ons 
toezingen en zichzelf ook goed laten 
zien. Het is een klein bruin zomervogel-
tje met een roomkleurige streep boven 
zijn oog en een donkerbruine streep over 
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Bergeend

Na deze enerverende wandeling “leg-
gen we aan” bij bezoekerscentrum De 
Schaapskooi. In de tuin zien we de 
grauwe vliegenvanger. De vogel doet zijn 
naam eer aan en fladdert van een vast 
uitkijkpunt af op rondvliegende insecten. 



Herkenbaar is, dat hij parmantig rechtop 
zit en met zijn opvallend zwarte kraalogen 
alles scherp in de gaten houdt. Vervolgens 
vertrekken we naar een plek waar de ijs-
vogel is gesignaleerd. Altijd spannend. In 
de verte vliegen oeverzwaluwen laag over 
het landschap. Hiermee brengen we onze 
zwaluwsoortwaarnemingen van vandaag 
op vier: hiervoor zagen we al de boeren-, 
huis- en gierzwaluw. Alleen we zijn nog 
geen vijf minuten aan de wandel of er 
barst een enorme hoosbui los. 
We schuilen onder de bomen en achter mij 
doet een witte kwikstaart hetzelfde. Gauw 
zoekt hij zijn heil elders, als dikke drup-
pels door het bladerdak heen dringen. Na 
een kwartier is de ergste regen voorbij en 
wordt besloten dat we verder gaan naar 
de volgende stek. Met een groepje treuzel 
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Witte kwikstaart

ik nog wat, als ik een scherp ‘tak’ hoor, 
gevolgd door een blauwe flits over het 
water. In nog geen seconde is het tafereel 
voorbij. Inderdaad, er vloog een ijsvogel 
langs. Gelukkig heb ik getuigen, want an-
ders zou ik het zelf nauwelijks geloven. 
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Onweer boven Zouweboezem
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We rijden verder naar een plaats waar 
afgravingen plaatsvinden en de nodige 
steltlopers te zien zouden zijn. Misschien 
de poelruiter? Eerst moeten we wach-
ten op de veerpont. Eindelijk ben ik een 
beetje tot rust gekomen van de bijzon-
dere waarneming van daarnet en vanuit 
de auto staar ik over de rivier. Een vogel 
schiet langs de waterkant en ik denk dat 
ik ze zie vliegen. Maar nee, want alle pas-
sagiers roepen in koor: ijsvogel! 
Tijdens de overtocht met de pont blijven 
we alert om ons heen kijken. Helaas, geen 
ijsvogels meer. Na een korte rit komen 
we bij de afgraving bij de Lek. Er ligt een 
brede, ondiepe plas met zanderige eiland-
jes. Vanaf de dijk kijken we uit over het 
gebied. Allereerst vallen de bergeenden 
met jongen op. De meesten staan bij el-
kaar in een crèche, terwijl de ouders ver-
derop naar voedsel zoeken. Met behulp 
van de telescoop gaan we op zoek naar 
jonge kluten, maar die staan verscholen 
onder hun ouder, wat pas opvalt als je een 
volwassen kluut ziet staan, die vier of zes 
pootjes heeft. Intussen wakkert de wind 
aan en drijft een zwarte wolkenlucht in 
rap tempo onze kant op. Alleen we heb-
ben nog lang niet alle vogels kunnen de-
termineren, dus we proberen de tijd nog 
even te rekken. Dat levert drie kleine ple-
vieren op. 
Het wordt echter steeds lastiger om over-
eind te blijven in de toenemende storm-
vlagen. De lucht kleurt zwarter en zwar-
ter. Drijft dit over? Tevergeefs... als we 
boven ons gerommel horen, zijn het deze 
keer geen straaljagers. Tijd om ons uit de 
voeten te maken en met mooie waarne-
mingen huiswaarts te keren.

Korte berichten
Visarend virtueel te volgen
Na vele jaren te zijn weggeweest is de visar-
end (eng.: Osprey)  opnieuw gesignaleerd 
in het Schotse Abernethy Forest Reserve 
van de Britse Vogelbescherming. Een heel 
eind weg zult u zeggen, maar sinds er een 
nest werd waargenomen kan de hele we-
reld via een webcamera meegenieten van 
een soap rondom het nest en twee rivali-
serende mannetjes.
Kijk ook mee op: http://www.rspb.org.uk/
webcams/birdsofprey/index.asp

Jonge vogels missen rupsen 
Door de extreem hoge temperaturen is 
het vlinderseizoen vroeg begonnen. Pech 
voor jonge trekvogeltjes omdat zij de rup-
senpiek missen en daardoor wellicht niet 
genoeg voedsel  binnen krijgen volgens  
onderzoekers van De Natuurkalender, een 
onderdeel van de Universiteit Wageningen. 
Trekvogels als de gierzwaluw, de bonte 
vliegenvanger, de tapuit en de koekoek 
komen nauwelijks eerder terug uit het 
warme zuiden en moeten dus nog volop 
jongen krijgen. 

Vogelgriep bljft bedreiging
Het ministerie van Landbouw, Natuur 
en  Voedselkwaliteit waarschuwt reizigers 
om in de vakantieperiode geen dierlijke 
producten mee terug te nemen uit lan-
den waar besmettelijke dierziekten zoals 
vogelgriep voorkomen. In Frankrijk werd 
onlangs het voor mensen gevaarlijke vo-
gelgriepvirus H5N1 gesignaleerd.  Eerder 
was dit al waargenomen in Tsjechië en 
ook in Duitsland werden  op drie plaatsen  
(Neurenberg, Leipzig en Thüringen) dode 
wilde vogels gevonden die met de H5N1-
variant waren besmet.
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Zaterdag �� augustus �007: Vogelfestival 
flevoland
Dagexcursie met eigen vervoer */** (zie kader).
Bijzonderheden: we bezoeken dit jaarlijks 
(op zaterdag en zondag) terugkerende evene-
ment bij de Oostvaardersplassen waar weer 
van alles mogelijk is: meedoen aan work-
shops, bezoeken van (veel) kraampjes, bijwo-
nen van films/diavoorstellingen, het kopen 
van materiaal en het meegaan met een van de 
excursies ter plaatse. Let op de kortingsaan-
biedingen (in Vogels en SBB) en neem deze 
mee voor bij de kassa. 
Verzamelpunt: Ministerie van Landbouw. 
Tijdstip: 8.00 uur.
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres
Kosten: entree terrein en vervoer.

Zaterdag 1 september �007: Kijfhoek & 
Bierlap
Ochtendexcursie ** (zie kader).
Leiding: Corrie Ammerlaan.
Bijzonderheden: Ditmaal is het hoofddoel 
van de excursie het waarnemen van door-
trekkende roofvogels. We zullen regelmatig 
ergens gaan zitten om de lucht af te speu-
ren.  
Verzamelpunt: 1e parkeerplaats bij Meijendel 
(Kievitsduin).
Tijdstip: 9.00 uur.
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres.
Kosten: entree terrein.

Zondag 9 tot en met vrijdag 1� september 
�007: Zeiltocht Waddenzee
Deze tocht is al volgeboekt.

Zondag �3 september �007: 
Prunjepolder e.o.
Dagexcursie met 1 of 2 busjes ** (zie kader).
Leiding: Nicolette Rab.
Bijzonderheden: we bezoeken polder met 
zijn omgeving. In de trektijd zijn grote groe-
pen steltlopers zich aan het opvetten in de 
delta. De Prunjepolder heeft zich ontwik-
keld tot een van de beste vogelgebieden waar 
dit geschiedt.  
Verzamelpunt: Ministerie van Landbouw.
Tijdstip: 8.00 uur.
Opgave en kosten: deelnemers dienen zich 
op te geven door storting van 25 euro (niet-
leden 27,50 en jeugdleden 7 euro) op het reke-
ningnummer van de penningmeester van de 
CEL, afdeling excursies, o.v.v. ‘Prunjepolder’ 
(zie kader). Het bedrag dient vóór 2 septem-
ber 2007 te zijn ontvangen.

Zaterdag �9 september �007: IJmuiden
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer *** (zie 
kader).
Leiding: Joop van Uden.
Bijzonderheden: we lopen (mits goed weer) 
de hele pier af om de zeetrek te volgen. 
Jagers, Jan van Genten en doortrekkers staan 
op het programma. Ook ligt het in de bedoe-
ling de nabij gelegen duinplas te bezoeken. 
Verzamelpunt: Ministerie van Landbouw.
Tijdstip: 8.00 uur.
Opgave: deelnemers dienen zich op te geven 
bij het contactadres.
Kosten: vervoer.

 Dag(deel)excursies

Contactadres CEl: Nicolette Rab 
Tel. CEL: 070-3�� 89 7� of 
06-18 43 69 25,
E-mail: nicsvg@wanadoo.nl

Aanbevolen voor alle excursies:

warme kleding en laarzen of 
waterdicht schoeisel
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Zaterdag � oktober �007: oostvoorne/
Maasvlakte
Dagexcursie met eigen vervoer ** (zie kader).
Leiding: onbekend.
Bijzonderheden: vandaag proberen we wat 
bijzondere doortrekkers te spotten. 
Verzamelpunt: Ministerie van Landbouw.
Tijdstip: 8.00 uur.
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres.
Kosten: vervoer.

Zaterdag 13 oktober �007: Ringstation 
Meijendel
Ochtendexcursie */** (zie kader).
Leiding: Maarten Verrips (ringstation) en 
Ton Haase (duinwandeling).
Bijzonderheden: deze excursie is voor dege-
nen die willen weten hoe het er op een ring-
station aan toegaat. Om de kosten te druk-
ken wordt een kleine bijdrage per persoon 
gevraagd. De excursie zal ongeveer 3 kwar-
tier in beslag nemen en omdat we toch in het 
duingebied zijn, maken we daarna nog een 
wandeling door de zeereep.  
Verzamelpunt: vóór boerderij Meijendel.
Tijdstip: 8.30 uur.
Opgave: deelnemers (maximaal 20) dienen 
zich vooraf op te geven bij het contactadres.
Kosten: ringstation 2 euro.

Zaterdag �0 oktober �007: laarzenpad en bos 
bij de Keukenhof 
Ochtendexcursie ** (zie kader).
Leiding: Jaap Zoet.
Bijzonderheden: we maken een wandeling in 
een nieuw gebied.
Verzamelpunt: Ministerie van Landbouw.
Tijdstip: 8.30 uur.
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres.
Kosten: vervoer.

 Dag(deel)excursies

Zondag �8 oktober �007: Tiengemeten
Dagexcursie met eigen vervoer: *** (zie kader).
Leiding: Ton Haase.
Bijzonderheden: we bezoeken het eiland 
dat thans volgens het natuurplan klaar zou 
moeten zijn.
Meer water en dras-plasgebied: ideaal voor 
steltlopers dus.
Verzamelpunt: Ministerie van Landbouw.
Tijdstip: 8.30 uur.
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres.
Kosten: vervoer en pontje.

Zondag � november �007: Hilversumse 
Bovenmeent en Botshol
Dagexcursie met eigen vervoer** (zie kader).
Leiding: Nicolette Rab.
Bijzonderheden: we maken een paar wan-
delingen in dit prachtige natuurgebied. In 
Botshol is sinds kort een wandelroute open-
gesteld.
Verzamelpunt: Ministerie van Landbouw.
Tijdstip: 8.30 uur.
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres.
Kosten: vervoer.

Zaterdag 10 november �007: Pan van Persijn/
Berkheide
Lange ochtendexcursie *** (zie kader).
Leiding: Ton Haase.
Bijzonderheden: we maken een flinke wan-
deling door beide gebieden.
Verzamelpunt: Ministerie van Landbouw.
Tijdstip: 8.30 uur.
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres.
Kosten: entree duingebied en vervoer.



H E T  K A D E R

• Verzamelpunt voor excursies met bus-
jes en eigen vervoer: parkeerplaats van 
het Ministerie van Landbouw en Visserij, 
Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag.

• Voor de dagexcursies met eigen vervoer geldt: 
bij aanmelding dient u op te geven hoeveel 
deelnemers u kunt meenemen of dat u met 
een deelnemer wilt meerijden. Telefoon: 070 
3548974. Kosten voor meerijden: 6 euroct. 
per km, af te rekenen met uw collega-deelne-
mer.

• Voor de (bus)excursies, waar kosten aan ver-
bonden zijn, dient u het aangegeven bedrag 
te storten op Postbanknummer 271.84.86 
van de Vereniging voor Vogelbescherming 
Den Haag e.o., afdeling excursies te Den 
Haag.

• Deelname is naar volgorde van opgave.
• Annuleringen dienen schriftelijk of telefo-

nisch te worden medegedeeld aan de heer Jan 
Pietersen, Hengelolaan 948, 2544 GK Den 
Haag, 

 telefoon 070 367 25 85.
• Met het verschijnen van deze agenda vervalt 

automatisch de vorige.
• Deelname aan excursies geschiedt op basis 

van het reglement deelname excursies 2006. 
Dit reglement is voor belangstellenden ver-
krijgbaar bij Jan Pietersen, Hengelolaan 948, 
2544 GK Den Haag.

• Op alle excursies zijn ook jongeren welkom.
• Zwaarte excursies:
    *  lichte wandeling, geen conditie vereist; 
   **   flinke wandeling, enige conditie ver-

eist;
  ***  lange wandeling of meerdere wandelin-

gen, conditie vereist; 
 ****  zware wandeling(en) in moeilijk/ruig 

terrein

Algemene tip: deelnemers wordt m.b.t. de excur-
sies aangeraden waterdicht schoeisel mee te 
nemen, voldoende kleding en wat te eten en te 
drinken voor onderweg, daar er niet altijd een uit-
spanning kan worden bezocht.

Zaterdag 17 november �007: Reünie meer-
daagse excursies
Van 10.30 uur tot 15.30 uur in de Bisschopstraat.
Deelnemers krijgen hierover nog bericht.

Zondag �� november �007: noordoostpolder 
en flevoland
Dagexcursie met 1 of 2 busjes */** (zie kader).
Leiding: Jaap Zoet.
Bijzonderheden: we bezoeken een deel van 
de Randmeren en een aantal mooie plekken 
in de polder. 
Verzamelpunt: Ministerie van Landbouw.
Tijdstip: 8.30 uur.
Opgave en kosten: deelnemers dienen zich 
op te geven door storting van 25 euro (niet-
leden 27,50 euro en jeugdleden 7 euro) op de 
rekening van de penningmeester van de CEL, 
afdeling excursies, o.v.v. ‘Flevo’ (zie kader). 
Het bedrag dient vóór 4 november 2007 te 
zijn ontvangen.

Zaterdag 8 december �007: 
Goeree overflakkee
Dagexcursie met eigen vervoer ** (zie kader).
Leiding: Nicolette Rab.
Bijzonderheden: we gaan de door de regen 
op 2 december 2006 afgelaste excursie alsnog 
doen. We maken een paar wandelingen en 
bezoeken uitkijkpunten. We kijken naar gan-
zen op Overflakkee, bezoeken de Westplaat 
en de Brouwersdam.
Verzamelpunt: Ministerie van Landbouw.
Tijdstip:8.30 uur.
Opgave: deelnemers, maximaal 22 i.v.m. 
beperkte parkeerruimte aldaar, dienen zich 
vooraf op te geven bij het contactadres.
Kosten: vervoer.
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Veldwaarnemingen

Rondom Den Haag, mei-juli
DOOR WOUTER PLOMP

De eerste gierzwaluwen meldden zich in 
grote groepen en werden door verschil-
lende waarnemers op dezelfde 25 april 
gemeld : gezien het zeer warme voorjaar 
niet eens zo veel eerder dan anders. Ook 
in de stad werden ijsvogels (Mauritskade) 
gezien en zwarte roodstaart (boulevard tot 
bovenop het Kurhaus aan toe). Aangezien 
er van meerdere plekken (dan andere 
jaren?) huiszwaluwen werden gemeld, zou 
het leuk zijn als mensen deze soort eens 
vaker melden, dan kunnen we kijken 
hoe het deze kwetsbare soort in de regio 
vergaat. Bijzonder zijn de waarschijnlijke 
broedgevallen van roerdomp en wespendief 
in Meijendel, de laatste een nieuwkomer 
in het westen (zie ook de prachtige foto’s 
van Guido Aijkens op www.roofvogels.co-
me2me.nl). In Rijswijk zijn herhaaldelijk 
kwakken gesignaleerd en de witvleugel
sterns bij de Starrevaart vormden onder-
deel van een heuse invasie van witvleugels 
en ook enkele witwangen. 

oproep tot meer details in geval van 
ongewone waarnemingen
Uit de vele opgegeven waarnemingen op 
www.haagsevogels.nl blijkt dat de site in 
een duidelijke behoefte voorziet, zelfs 
als veel waarnemers daarnaast ook op-
gaven doen en kijken op landelijke sites 
als www.waarnemingen.nl. Het leuke van 
onze Haagse site is dat deze laagdrempe-
lig is en dat er ook plaats is voor de eer-

ste nijlgansjongen in de stad. Bovendien 
kunnen we door stelselmatig waarne-
mingen te noteren, voor onze regio re-
latief zeldzame soorten monitoren zoals 
grote lijster en grauwe vliegenvanger. 

Op die manier kan de site een nuttige 
bijdrage leveren aan kennis over en be-
scherming van vogels in Den Haag. 
Tenslotte is de site handig om nieuwe 
vogelaars een indruk te geven van wat er 
zoal te zien is rondom Den Haag, zowel 
de algemene als de ongewonere soorten.

Wat dat laatste betreft, wil ik waarne-
mers vragen om bij het zien van on-
gewone waarnemingen iets meer de-
tails over de waarneming te vermelden 
(plaats, tijd, informatie over verenkleed 
en hoe determinatie tot stand is geko-
men, en sowieso de naam van de waarne-
mer). Of een waarneming ongewoon is, 
hangt erg samen met plaats en tijd van 
het jaar en vereist een bepaalde kennis. 
Er roepen bij voorbeeld vele koekoeken 
in mei in Nederland, ook in onze regio, 
maar een roepende koekoek in januari is 
even ongewoon als een sneeuwstorm in 
augustus en zal dan ook hoogst waar-
schijnlijk een turkse tortel zijn geweest. 
Evenzo zijn gele kwikstaarten in de winter 
hoogst waarschijnlijk grote gele kwikstaar
ten. Andersom is een zomerse gele kwik 
vermoedelijk geen grote gele, maar dit kan 
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veranderen omdat dit jaar voor het eerst 
een mogelijk broedgeval van grote gele uit 
Katwijk wordt gemeld (heel bijzonder is 
het dus wel). 

Zo zijn er meer voorbeelden. Zwartkop
mezen in Den Haag zijn tegenwoordig 
hoofdzakelijk glanskop (matkop is hard 
achteruitgegaan). Wespendieven zijn so-
wieso bijzonder, maar overleven ’s win-
ters echt niet in Nederland. Pleisterende 
ruigpootbuizerds zijn zelfs in de winter in 
onze regio hoogst ongewoon en zitten 
eigenlijk nooit in bomen. Een vale gier 
wordt tegenwoordig wel vaker gezien in 
Nederland maar behoeft toch wel enige 
uitleg om verwarring met andere roof-
vogels uit te sluiten. Idem dito voor grote 
jagers midden in de zomer.

Kortom, ik wil graag iedereen blijven 
uitnodigen zoveel mogelijk waarnemin-
gen op de site te plaatsen maar in geval 
van ongewone waarnemingen iets meer 
uitleg te geven. Ook kun je rustig een 
vraagteken bij je eigen waarneming zet-
ten. (Als ik ’s ochtend naar mijn werk 
fiets door de Horsten zonder verrekij-
ker, zie ik ook wel eens spannende roof-
vogels, egaal donker en biddend boven 
een weiland, die ik niet met zekerheid op 
naam kan brengen) . Op die manier kun-
nen anderen met bepaalde kennis over 
soorten of plaatsen door middel van 
gerichte vragen of opmerkingen helpen 
bij de determinatie, zodat de site zo na-
tuurgetrouwe informatie over de vogels 
in onze regio bevat en de waarnemers 
kunnen leren van elkaars kennis.
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Vogelherkenningscursus 
najaar �007
De Vogelherkenningscursus voor beginners 
onder leiding van Eduard Opperman van dit 
voorjaar krijgt in het najaar 2007 een vervolg. 
Op de verschillende soorten zal nu wat die-
per  worden ingegaan. Belangstellenden met 
(enige) ervaring kunnen ook meedoen. Je 
kunt er altijd wat van leren! 

Deze cursus is specifiek bedoeld voor de deel-
nemers van de beginnerscursus van afgelopen 
voorjaar. Gaarne zo snel mogelijk doorgeven 
of u weer mee wilt doen!
Voor nieuwe deelnemers zijn nog plaatsen be-
schikbaar.

Informatie en opgave: bij Nicolette Rab 
070-3548974/ of nicsvg@wanadoo.nl

Data: woensdagavonden
3 oktober 2007.
10 oktober 2007
24 oktober 2007

In november is er evt. nog een mogelijkheid 
tot een terugkomavond. 
Eén of twee excursies in het veld; hierover 
zullen tijdens de cursus zelf nadere afspraken 
worden gemaakt.
    

Aanvang: 20.00 uur
locatie: Milieuservicepunt Zuiderpark
(bij de kinderboerderij)
Anna Polakweg 7 
2533 SW Den Haag

Kosten: € 15.00. Deze dienen zo snel mogelijk 
overgemaakt te worden op giro 271.84.86. 
t.n.v. De Haagse Vogelbescherming te Den 
Haag onder vermelding van “cursus najaar 
2007”.
Na betaling bent u zeker van deelname.



 Vogelasiel De Wulp

Een lepelaar waar al een melding van 
was gemaakt, zat met een gebroken vleu-
gel bij een waterbassin in Kwintsheul. 
Bij binnenkomst bleek het om een lelijke 
open breuk in de onderarm te gaan. Het 
bot was versplinterd. Amputeren van 
het stuk vleugel is dan de enige optie. 
Eigenlijk is het dan over voor een vogel, 
maar een lepelaar, daar heeft een dieren-
tuin nog wel eens belangstelling voor. 
Na diverse telefoontjes gepleegd te heb-
ben was de vogel welkom in Blijdorp.

Buiten het opvangen van de inheemse 
vogels worden we met regelmaat gecon-
fronteerd met kippen of kooivogels die 
men aan ons probeert te slijten. De bru-
taalste dumpen hun vogels gewoon na 
sluitingstijd in de opvanghokken buiten 
het asiel.

De nieuwste hype is het houden van roof-
vogels en uilen. Mensen zijn uitgekeken 
op een parkietje of kanarie. Het moet nu 
een kerkuil, oehoe of woestijnbuizerd 
zijn. Staat toch stoer, rondlopen met 
zo’n vogel op je arm. Je bent in ieder geval 
verzekerd van aandacht. Maar zoals veel 
vogels in gevangenschap hunkeren ook 
zij naar hun vrijheid. Het voordeel dat 

zij hebben is dat hun jachtinstinct blijft 
werken, zelfs na jaren in gevangenschap 
te hebben gezeten. Buiten is er voor deze 
vogels altijd wel iets van hun gading te 
vinden. Wanneer zij tijdens hun vlucht 
niet te veel “bagage” mee moeten dragen 
zoals zenders, bellen, leren riemen dan is 
hun overlevingskans groot. Het is alleen 
jammer dat zij niet schuw voor mensen 
zijn.

Zo kregen wij een lannervalk binnen. 
Een prachtig exemplaar, die waarschijn-
lijk was gestoord tijdens het verorberen 
van een prooi. De krop zat namelijk vol, 
rond de snavel donsveertjes met wat 

Vreemde vogels
DOOR LILY WEERDESTEIJN

Het vogelasiel is eigenlijk bestemd voor de opvang van in het wild levende vogels. 

De meest  voorkomende vogels zoals eenden, duiven, zwanen, meeuwen etc. bevolken 

dan ook met regelmaat onze volières. Af en toe komt er een wat zeldzamere gast binnen.

lannervalk
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geronnen bloed en duivenveren nog 
aan de poten. De sufferd had zijn heil 
gezocht in een sportschool alwaar hij 
makkelijk te pakken was. Jammer want 
zo’n vogel zou een aanwinst voor de stad 
zijn (een goedkope manier om het aantal 
stadsduiven in te perken).

Uit Naaldwijk kwam laat op de avond 
heel toepasselijk rond Halloween een 
Europese oehoe. Een reusachtig beest 
die tegen een raam was gevlogen. Ook 
deze vogel kwam met een goed gevulde 
krop binnen.

Een boomvalk werd door een wande-
laar uit de bosjes gered, nadat hij door 
kraaien was belaagd.
Het arme dier was al deels van zijn staart-
veren ontdaan. De vogel kon niet goed 
op de poten staan i.v.m een zender van 
zo’n drie cm met een lange spriet eraan. 
Hij was niet voorzien van legale ringen. 
Hij is ontdaan van de rommel maar kon 
niet vrij, vanwege de ontbrekende veren. 
Hij heeft de winter in een ander asiel 
door gebracht en is inmiddels al in vrij-
heid.

Hetzelfde hebben we met een havik ge-
daan. Deze hing aan een lange leren riem 
in een boom. Na te zijn bevrijd bleek dat 
de ring al ouder was dan zes jaar maar de 
vogel niet ouder dan drie jaar kon zijn. 
Dit was een zaak voor de A.I.D want het 
betrof naar alle waarschijnlijkheid een 
vogel uit het wild. 
Roofvogels en uilen hebben een belang-
rijke functie in de natuur. Ze horen niet 
in een kooi maar dat geldt voor elke 
vogel.

kerkuil
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Heeft u iets te vieren of wilt u gewoon lekker dineren? 

Bij De Wildhoef kunt u terecht voor al uw festiviteiten. 

Wij zijn het gehele jaar geopend en er is ruime parkeergelegen-

heid. In de zomer gezellig terras voor koffie, lunch en diner.

Evert Wytemaweg 5 (midden in de Bosjes van Pex) in Den Haag, 

telefoon  070-3257125  of  06-25286385, 

e-mail informatie@dewildhoef.nl

RESTAURANT

de Wildhoef
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Prehistorische vogelkunstenaars
Voor de prehistorische mens was kunst 
een vorm om de dingen om zich heen 
een plek te geven. Wat we nu kunst noe-
men zou voor de prehistorische mens 
een magisch symbool zijn. Een symbool 
om goden te vereren, de natuur gunstig 
te stemmen of een ritueel te begelei-
den. Vogels met hun gave om te kun-
nen vliegen spraken al helemaal tot de 
verbeelding. Wat schaal betreft komt 
dit nergens zo sterk tot uiting als in de 
Peruaanse Nazca-vlakte: diverse gesti-
leerde dierenafbeeldingen, waaronder 
een flink aantal kolibri’s, werden over 
een gebied van zo’n 500 vierkante kilo-
meter in de rotsachtige grond in lijnvor-
men uitgehouwen. 

DOOR WIL EELSING

In de vorige Wulp werd een reeks vogelgidsen besproken, maar deze gidsen zijn 
zeker niet de enige bronnen waaruit vogelliefhebbers kunnen putten. Zo nu en 
dan verschijnt er in de Wulp een vogelgedicht dat blijkt geeft van de inspirerende 
werking die vogels en natuur op mensen kunnen hebben. En met een beetje speur-
werk blijkt al snel dat door de eeuwen heen talloze grote en minder grote creatieve 
geesten hun ideeën aangereikt kregen door wat ze om zich heen zagen fladderen. 
Een zeer willekeurige greep uit het vogelbestand in de vrije kunsten levert een 
interessant beeld op van de invloed die vogels op mensen hebben gehad.

De grootste van deze afbeeldingen zijn 
zo’n 270 meter lang. Vraag blijft hoe 
deze mensen hun eigen kunstwerken 
konden bekijken aangezien ze niet naar 
een hoogte konden vliegen vanwaar uit 
ze hun eigen creaties konden overzien.

Klassieke vogelkunstenaars
Ook in de klassieke periode waarin onder 
meer de klassieke Griekse en Romeinse 
culturen  tot bloei kwamen, was er een 
verband tussen godenverering en dieren-
afbeeldingen. Zo was de uil verbonden 
aan Athene, godin van de wijsheid. 

Beeldlijnen van kolibrifiguur op Nazcaplateau, Peru

Foto: G
oogle Earth afbeelding

Griekse munt met uil

Kunstvogels
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Het symbool van de wijze uil is daarmee 
niet iets van vandaag of gister. De klas-
sieken waren uiteraard wel aanzienlijk 
verder ontwikkeld dan hun prehistori-
sche voorouders. Het muntgeld deed zijn 
intrede om het complexe handelsverkeer 
van de Griekse stadstaten in banen te lei-
den. Daarbij vergaten de oude Grieken 
niet om de door hen vereerde symbolen 
te gebruiken, getuige hun muntgeld met 
wijze uil. Kunst, geloof en economie wer-
den in één keer met elkaar verbonden.

Middeleeuwse vogelkunstenaars
De oudste bewaard gebleven 11de-eeuwse 
tekst van het Oud-Nederlands waaruit 
ons modern Nederlands is ontstaan is 
een zogeheten middeleeuwse probatio 
pennae, letterlijk een pennenproef. Met 
een pennenproef werd een vers gesne-
den ganzenveer als het ware ‘ingeschre-
ven’ om te kijken of de veer ook als 
pen voldeed. Nog even afgezien dat het 
schrijfinstrument al aan een vogel was 
ontleend is het opmerkelijk dat wat nu 
beschouwd wordt als het eerste, bewaard 
gebleven Nederlands-literaire schrijfsel 
vogels als onderwerp heeft van een kort 
liefdesgedichtje:

De Renaissance vogelkunstenaars
Leonardo da Vinci is zo ongeveer de be-
lichaming van de Renaissanceperiode: 
origineel, zijn tijd ver vooruit, maar 
zonder respect te verliezen voor de klas-
sieke voorgangers. In de Griekse oud-
heid hadden sculpturen van de Griekse 
mythe over Leda en de Zwaan al vele 
tempelfriezen gesierd. Leda, de gemalin 
van een Spartaanse koning, werd door 
de oppergod Zeus in zwanengedaante 
bezocht. Het bezoek bleef niet zonder 
gevolgen want volgens sommige varian-
ten op de mythe bracht koningin Leda 
vervolgens twee eieren (!) voort: haar 
kinderen Helena en Polydeuces. 
Als echte renaissanceman maakte Da 
Vinci verschillende afbeeldingen van dit 
thema. Naast een aantal schetsen kan 
een kopie van zijn versie van Leda en de 
Zwaan worden bewonderd in de Galleria 
Borghese in Rome, het origineel is he-
laas niet bewaard gebleven.

hebban olla vogala nestas hagunnan 
hinase hic enda thu 
wat unbidan we nu 

(“Alle vogels zijn nesten begonnen 
behalve ik en jij. 
Wat wachten we nog?”) 

Leda en de Zwaan, Leonardo Da Vinci
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Leonardo da Vinci was niet de enige die 
werd gegrepen door het krachtige beeld 
dat een majestueus dier als een zwaan 
met een al even mooie koningin opriep: 
versies van Leda en de Zwaan werden 
ook geschilderd en gebeeldhouwd door 
periodegenoten als Pontormo, Corregio, 
Ammanati . Zelfs de 19de-eeuwse schilder 
Gericault was nog niet op het thema uit-
gekeken, zijn versie is te bekijken in het 
Louvre te Parijs.

De vroegmoderne vogelkunstenaars
William Shakespeare mag natuurlijk 
niet ontbreken. Zoals zoveel van zijn 
tijdgenoten was de natuur een belang-
rijke bron voor zijn verhalen en vooral 
de symboliek daarin. 
In zijn toneelstuk Cymbeline bijvoor-
beeld, de tragedie van een koning der 
Britten, vliegen aardig wat vogels rond. 
Niet zo maar uiteraard, want voor de 
schrijver duiden vogels op vrijheid (vrij 
als een vogel), wijsheid (de wijze uil), 
en de zoektocht naar het spirituele (de 
immer herrijzende feniks).
De vrouwelijke hoofdpersoon Imogen, 

William Shakespeare

Jupiter op adelaar

wordt vergeleken met een feniks: “She is 
alone the’ Arabian bird”; Zij is het, de 
Arabische vogel (de feniks werd destijds 
een Arabische achtergrond toegedicht). 

Wat verderop in het stuk wordt de ade-
laar ten tonele gevoerd, een krachtige 
verbeelding van licht, overwinning en 
een alziende blik. De god Jupiter berijdt 
zijn adelaar (vaak afgebeeld met een 
bliksemschicht tussen zijn klauwen), en 
roept: “Mount, eagle, to my palace cry-
stalline”,  Vlieg, adelaar, vlieg naar mijn 
kristallen paleis.

Moderne vogelkunstenaars
Dichter-journalist Johannes P.J.H. Clinge 
Doorenbos (1884 – 1978), bekend onder 
meer door zijn wat belerende gedicht 
“Jongens afblijven!’ (en ook te lezen bij 
ingang van Vogelsasiel De Wulp), dat 
waarschuwt tegen het verstoren van een 
nest, was een van de vele Nederlandse 
dichters die zich lieten inspireren door 
vogels in gedichtjes zoals ‘Duiven op 
de Dam’, ‘Nachtgaal’, ‘Kievitydille’ en 
‘Mussenmijmering’. Clinge Doorenbos 
was een man van vele talenten – zo was 
hij bijv. ook in het cabaret actief – en kon 
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behalve oubollig belerend ook een ver-
rassend cynisme  in zijn gedichten kwijt, 
getuige zijn ‘Als de Raven’:

ALS DE RAVEN

RAVEN raakten uitgestorven
In ons dierbaar vaderland.
Dus wij gaan nu naarstig zorgen
Voor een nieuwe ravenstand: 
Importeren jonge raven
In een ravenkwekerij,
Als ze meerderjarig worden 
Laten we die raven vrij. 
‘t Zijn intelligente vogels 
En ze worden makk’lijk mak; 
‘k Had er vroeger een als huisdier, 
Die een áárdig woordje sprak. 
Raven zijn beruchte rovers,
Raven zijn meest raven-zwart,
Witte raven zijn zeer zeldzaam 
En ze zijn een klas apart; 
Raven hebben met veel mensen 
Iets vrij menselijks gemeen
Zij gaan stelend als de raven 
Door dit aardse leven heen. 

Clinge Doorenbos

Clinge Doorenbos

Een raaf was ook de boodschapper in het 
monumentale, verhalende gedicht van de 
beroemde Amerikaanse dichter en schrij-
ver van veelal inktzwarte vertelsels, Edgar 
Allen Poe (1809 – 1849). Met ‘The Raven’ 
vestigde Poe zijn naam als dichter.

Edgar Allen Poe

In dit gedicht vervult de raaf al zijn sym-
bolische taken: als een boodschapper 
van slecht nieuws en in veel culturen ge-
zien als symbool van de dood, vliegt een 

Le Corbeau, ets van Edouard Manet



zwarte raaf op een koude winteravond 
bij een man binnen die rouwt om de 
dood van zijn geliefde, Lenore. 
Wat hij ook in zijn wanhoop aan de 
raaf vraagt, telkens antwoordt de raaf 
‘Nevermore’, nimmermeer. Ook op de 
vraag of hij zijn geliefde ooit terug zal 
zien in de hemel, antwoordt het dier: 
nevermore.  

Eigentijdse vogelkunstenaars
Edgar Allen Poe’s invloedrijke gedicht 
wist zelfs de popgroep Alan Parsons 
Project nog in 1976 te inspireren tot de 
song ‘The Raven’ dat op zijn beurt weer 
een enorm succes werd.

En net zoals The Raven in een eigen-
tijds jasje werd gegoten, zo werden de 
klassieke inspiratiebronnen in de mo-
derne kunst steeds verder verlaten. Was 
Da Vinci’s zwaan nog afgebeeld als een 
natuurgetrouwe zwaan in een klassiek 
decor, de moderne kunstenaar heeft 
vaak meer behoefte aan abstracte lijnen 
en vormen. Hierdoor krijg je als toe-
schouwer meer te maken met de essentie 
van hetgeen een kunstobject uitbeeldt, 
dan met de eerdere, welhaast fotorealis-
tische weergaven die zijn omgeven door 
ondersteunende symboliek. Of dit een 
verrijking, verarming of geheel andere 
benadering is van kunst laat ik graag 
aan uw eigen mening over.

De Spaanse schilder en beeldhouwer 
Joan Miró had in ieder geval zijn geheel 
eigen idee over vogels in de kunst. Zijn 
beeld De Maanvogel vraagt een gedach-
tensprong om er een vogel van te maken; 

de vleugels zijn sterk gestileerd en ook 
naar een snavel moet je even zoeken. De 
onderlinge proporties doen niet denken 
aan een vogel en het verenkleed is een 
glad, glanzend oppervlak geworden. In 
ieder geval doet het recht aan Miró’s idee 
van natuur waarin hij vooral de ronde 
vormen in bewonderde, iets dat je ook 
vaak terugziet in zijn schilderijen.

Maanvogel, Joan Miró

Uiteindelijk zijn we met moderne vogel-
kunstenaars weer een beetje teruggeko-
men bij de sterk gestileerde vormen van 
hun prehistorische tegenhangers. Maar 
hoe ze ook door de eeuwen zijn afgebeeld, 
gebeeldhouwd, beschreven of bezongen, 
de essentie van vogelkunst is gebleven: 
vogels zijn en blijven dieren die sterk tot 
de verbeelding van mensen spreken. Kijk 
de volgende keer dat u buiten loopt eens 
met een andere blik naar vogels.
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Adressen
Bestuur
Hank Hoogwout voorzitter
Frits IJzendoorn penningmeester
Anne-Marie Plate secretaris
Jaap Grijmans lid
Idde Lammers lid
Marcel Nollen lid
Wouter Plomp lid
John Woudstra lid

Correspondentieadres:
Van Trigtstraat 43, 2597 VX Den Haag
Postbanknummer: 358 61 85

Commissie Excursies, lezingen en films
Contactpersonen:
Nicolette Rab  070 - 354 89 74
Ton Haase  070 - 354 39 16

Commissie Veldwerk
Contactpersonen:
Boudewijn Schreiner 070 - 350 53 88

Verenigingswinkel
Contactpersoon: 
mevr. Riet Langenhuizen
Trompstraat 17, 2684 XC Ter Heijde/
Monster, Telefoon 0174 - 21 38 25
Gironummer 203 19 03, t.n.v. Verk. en 
Publ. Haagse Vogelbescherming, 
2684 XC Ter Heijde/Monster

Vogelasiel “De Wulp”
Heliotrooplaan 15, 2555 MA Den Haag
Telefoon070 - 323 15 68
b.g.g. 0174 - 21 38 25
gironummer 509 26 75

Informatie
Voor alle vragen over (wilde) vogels en
vogelbescherming kunt u terecht op
info@haagsevogels.nl of bij onze telefo-
nische informatiepost: 0174 - 21 38 25, 
mevr. R. Langenhuizen

Alarmnummer Milieuzaken
Voor alle spoedeisende millieuzaken (bijv. 
kap- en snoeiwerk in de broedtijd) kunt u 
contact opnemen met Eduard Opperman, 
tel. 06 - 22 69 75 91

Prijs in 

Ooievaar verjaardagkalender .................................... 8,00

Het vogeljaar kalender 2008 ..................................... 8,50

Haymans vernieuwde uitgebreide

   Vogelgids zakformaat ............................................ 14,95

Vogels op en rond de voederplank ........................ 12,50

CD’s vogelgeluiden v.a. ............................................. 10,95

Boekje “Vogels onder dak” met alle 

   informatie over nestkasten .................................. 12,50

Nestkasten van hout .................................................... 8,00

Plaatjes voor vernieuwing nestkasten ......................1,00

Div. modellen nestkasten op bestelling

bouwtekeninngen zie onze website

Raamstickers per vel (3 st. A�) .................................1,60

denk aan najaars vogeltrek!

Beker met vogels per stuk .......................................... 3,50

Bekers met vogels, serie van 3 stuks ..................... 10,00

Draagtas van ongebleekt katoen Vogelasiel 

De Wulp/Haagse Vogelbescherming ...................... 3,00

Diverse vogelkaarten v.a. ........................................... 0,50

Het jaarlijkse inventarisatie rapport voor leden   gratis

Voor niet-leden ...............................................................3,75

Heeft u buiten bovengenoemde openingstijd iets 

nodig, dan kunt u telefonisch een afspraak 

maken met 0174 - 21 38 25.

Voor informatie kunt u ook terecht op de website van 

de Haagse Vogelbescherming:www.haagsevogels.nl onder 

het menu-item “vereniging”.

Verenigingswinkel
Voor informatie, publiciteit en verkoop

open elke 1e zondag van de maand in 
het vogelasiel 

van 13.00 tot 1�.00 uur. 
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