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Van de redactie

De Starrevaart was voor mij in juni 
gebied van ingrijpende gebeurtenissen. 
Redding van een zwaargewonde vrouw 
uit een auto te water en een week erna 
het trieste nieuws van de afgebrande 
vogelkijkhut. Maar de natuur biedt al
tijd weer troost. Heftige herinneringen 
of niet, hut of geen hut, op naar de 
Starrevaart. 

Bij de parkeerplaats langs de Kniplaan 
sta ik bij het plasje te kijken of de ijs
vogel misschien voorbij flitst. Jawel. 
Alleen deze keer scheert de vogel niet 
langs, maar strijkt neer op een tak. Zo 
tussen de bladeren boven het water 
blijkt zijn gekleurde verenpak een goede 
camouflage. Vervolgens gaat hij vissen; 
sierlijke duiken in het water en telkens 
is het raak. Enige tijd geleden is er bij 
een excursie van de HVB een paring 
gezien en het schijnt dat er drie jongen 
zijn grootgebracht. Dankzij dit soort 
natuurgebieden gaat het weer goed met 
de ijsvogel. Uw steun loont!

Het geredde slachtoffer heeft het onge
val wonder boven wonder overleefd en 
de vogelkijkhut wordt ‘hufterproof’ her
bouwd. Bovendien.... op zondag 6 sep
tember organiseren wij in de Starrevaart 
het Haags Vogelfestival. Wij kijken uit 
naar uw komst. Neem gezellig uw fami
lie, kinderen, vrienden, buren, collega’s, 
etc. mee. Graag laten wij u dan al het 
moois zien. Vogels gegarandeerd en 
wie weet treft u eveneens die exotische 
visser.
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foto voorplaat: Tijdens mijn vakantie in de 
Dordogne had ik het geluk dat deze waakzame 
hop mij even niet in de gaten had.
Foto: Boudewijn Schreiner
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Drukke maanden vliegen voorbij. “Moi, 
le pauvre president”, kan het tempo van 
onze energieke secretaris nauwelijks bij-
benen. Er worden grote stappen genomen 
ter voorbereiding van de realisatie van een 
nieuw vogelasiel. Core business was het 
aanstellen van een vaste werknemer die 
zowel facilitaire, educatieve als admini-
stratieve taken in het huidige en het toe-
komstige asiel professioneel kan invullen. 
Alle gezochte kwaliteiten vonden we in 
de persoon van Ruud van der Waard die 
het bestuur na rijp beraad per 1 juli heeft 
aangesteld. Lily Weerdesteijn kan met deze 
extra knight aan haar riddertafel met een 
gerust hart de voorbereidingen voor het 
nieuwe asiel tegemoetzien.
Terwijl Idde Lammers zich gemotiveerd 
inzet voor de organisatie van het Haagse 
Vogelfestival, vonden een stel vandalen 
genoegen in het afbranden van de vogel-
kijkhut aan de Starrevaartplas. Gelukkig 
bleek de provincie Zuid-Holland bereid de 
hut voor 6 september weer te herbouwen. 
Als alles volgens planning verloopt zal de 
opening op het Haags Vogelfestival plaats-
vinden. Nu nog mooi weer bestellen en het 
succes van de dag kan niet uitblijven.
In de nasleep van het conflict Drenthe-
plantsoen (grote verstoring tijdens het 
broedseizoen) heeft de HVB goede con-
tacten met de beleidsambtenaren van de 
gemeente opgebouwd. Het incident is 

aangegrepen om de voorwaarden in de 
gemeentelijke kapvergunning opnieuw op 
te stellen. Inmiddels is er een tekst gecom-
poneerd die overeenkomt met de Flora- en 
faunawet en waarmee onze stadsvogels 
tijdens het broedseizoen beter beschermd 
zijn. Werken in het groen mag dan alleen 
onder bepaalde voorwaarden. We kijken 
nu al reikhalzend naar het volgend voor-
jaar uit en hopen dat alle groen-aanne-
mers de nieuwe regels kennen.
Een grote opsteker was het honoreren van 
het gezamenlijke advies van de Haagse 
groene organisaties met betrekking tot de 
Koeweide op het Landgoed Ockenburgh. 
De gemeente Den Haag wilde de weide of-
feren aan de hondenbezitters, terwijl het 
een unieke natte duinweide betreft met 
zeldzame duinflora. Als je daar honden 
op loslaat, raakt de bodem vervuild en 
wordt het als natuurgebied waardeloos. 
Ook uw voorzitter pleitte voor behoud 
van de kwetsbare natuur en zocht voor de 
hondenuitlaat een andere oplossing. De 
provincie was het met ons eens en heeft 
de aanvraag van de gemeente niet geho-
noreerd op grond van de nieuwe Natura 
2000-wetgeving. In augustus dienen nog 
twee hoorzittingen waarop alle partijen 
hun motivaties kunnen uitspreken.
Ondertussen schrijdt het Masterplan 
Kijkduin onafwendbaar voort. Ons vo-
gelrustgebied “Het Moerasje” ligt opeens 
in de gevarenzone. Na de bouw van de in-
ternationale school was het al openbaar 
toegankelijk geworden en daardoor moei-
lijk te beheren. Het lijkt nu helemaal te 
worden opgeslokt door de bouwplannen. 
We gaan in ieder geval met de gemeente 
praten over mogelijke alternatieven. Zo’n 
prachtig vogelgebiedje verdient een respec-
tabele behandeling.

Met vogelvriendelijke groet, 
Uw voorzitter, Frederik Hoogerhoud

 Van de voorzitter
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Eigenlijk hebben we deze ontwikkeling 
van de dakenbroeders al langere tijd zien 
aankomen. Het is allemaal begonnen met 
de entree van de vos in de Oostduinen. 
Diezelfde vos ‘rolde’ de meeuwenkolo-
nie eind jaren 80 op. Met de net uit het 
ei gekropen jongen werd korte metten 
gemaakt. De meeuwen kozen vervolgens 
- alweer - eieren voor hun geld door te ver-
trekken. Dat gold ook voor de meeuwen 
op eilandjes. Vossen zijn geen waterlief-
hebbers maar blijken een oversteek niet 
te schuwen als aan de andere kant de tafel 
gedekt staat.

flash-back
Niet alleen de mens, maar ook onze zil-
vermeeuw heeft een turbulente 20ste eeuw 
achter de rug. Net als het aantal mensen, 
is eveneens het aantal zilvermeeuwen 
spectaculair toegenomen. Alleen verliep 
dit wat meer schoksgewijs. Deze kustbe-
woner is oorspronkelijk afkomstig uit 
Noord-Amerika en vestigde zich pas aan 
het begin van de vorige eeuw definitief 
in onze omgeving. De toenmalige vogel-
beschermers waren best trots op deze 
vreemde Amerikanen met hun brutale 
uitstraling. Ze roofden wel eens een nest 
leeg van kleinere gevleugelde vrienden en 

ook net geboren donsjongen moesten er 
wel eens aan geloven. De in 1910 bij de naar 
hen genoemde ‘Meeuwenhoek’ ontstane 
kolonie, niet ver van de Wassenaarse Slag, 
breidt zich gestaag uit totdat de Tweede 
Wereldoorlog ook voor deze medeaard-
bewoners ingrijpende sporen achterlaat. 
Onder de neus van de Duitsers worden 
de eieren met mandenvol naar banket-
bakkers in Wassenaar gedragen. Ook de 
militaire activiteiten in het Sperrgebied 
doen de meeuwen geen goed. Als klap op 
de vuurpijl neemt in de loop van de oor-
log het voedselaanbod zodanig af dat er 
voor de aas-afhankelijke meeuwen niets 
overblijft.

Onmiddellijk na de bevrijding herstelden 
de meeuwenaantallen zich, ook omdat de 
visstand in de Noordzee enorm was toe-
genomen doordat er enkele jaren nauwe-
lijks was gevist. Rond 1950 vestigt tevens 
de kleine mantelmeeuw zich voor het 
eerst in onze duinen.
In 1964 ging het opnieuw mis. Vanuit 
het Botlekgebied stroomde dodelijk gif 
- stil en ongezien - de Noordzee in. De 
meeuwen die deze vis gretig consumeer-
den gingen een kansloze nare doodsstrijd 
tegemoet. De meeuwenpopulatie in de 

Meeuwen zoeken het hogerop
Door Wim Kooij

Goed slapen in de zomer is voor bewoners in de hofstad met een plat dak de laatste jaren 
wat minder vanzelfsprekend geworden. Reden: wit en zwart-wit gevogelte dat we vooral 
met de zee associëren... ook voor degenen onder ons die ’natuurminded’ zijn is het niet 
altijd een pretje om wakker te worden gehouden door krijsende meeuwen en doordringend 
piepende jongen. Vooral in de wijken direct achter de duinrand broeden inmiddels vele 
honderden paren zilvermeeuwen en ook steeds meer kleine mantelmeeuwen. In dit artikel 
sta ik stil bij zowel oorzaken als gevolgen en (on)wijsheden inzake treffen van maatregelen. 
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Oostduinen decimeerde. Maar ook nu 
volgde weer herstel. 
In het topjaar 1983 broedden in de duinen 
tussen Scheveningen en Katwijk alleen 
al 5379 paar zilvermeeuwen. De kleine 
mantelmeeuw komt 2 jaar later met 1966 
paartjes op zijn top. Daarnaast zijn ook 
kok- en stormmeeuw met vele honderden 
aanwezig. Maar tevens het aantal vossen 
begint, na beperkende maatregelen in-
zake de jacht op deze soort, toe te nemen. 
Hun aantal groeide verder door de grote 
prooivoorraad (jonge) meeuwen. In 1990 
heeft de vos al zo zwaar huisgehouden 
dat er van de meeuwenkolonie praktisch 
niets meer over is. Waarmee de vos zich 
trouwens gedeeltelijk in zijn eigen staart 
bijt, want minder voedselaanbod bete-
kent op termijn (lees inmiddels) weer 
minder vossen. 

Het dak op
In die tijd verschijnen de eerste berichten 
over op daken broedende meeuwen in 

de kuststrook. Dit verschijnsel was van 
soortgenoten in Groot-Brittannië al lan-
ger bekend. In IJmuiden zoeken in 1987 
voor het eerst meeuwen hun heil in ho-
gere sferen. Een vijftigtal paren vestigt 
zich op daken, vooral hogere bedrijfsge-
bouwen. Een jaar later wordt zuidwest 
Leiden veroverd door de zilvermeeuw, 
wanneer meer dan 100 paren daar op 
daken een heenkomen vinden. De percep-
tie van de bewoners tot de brutale nieuw-
komers kent verschillende fasen. Eerst is 
het allemaal wel spannend, maar al gauw 
gaat de irritatie overheersen. Eerst is het 
vooral de geluidsoverlast die hindert. 
Verontwaardiging ontstaat als de jongen 
komen en hier en daar aanvallen plaats-
vinden. Een inwoner van de Stevenshof 
met een broedende meeuw op zijn dak, 
blijkt een wel heel agressieve bovenbuur-
man te hebben. Tot tweemaal toe wordt 
hem een hap haar ontnomen. Later zet 
hij een pet op maar de kleur (rood) is on-
gelukkig, waarna de pet bij een volgende 
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aanval vanuit de lucht onteigend wordt. 
Het verhaal wil overigens dat dezelfde 
bewoner later de twee jonge meeuwen op 
zijn dak toch wel heel schattig vond.
Sinds 1995 komen de eerste berichten 
van in Den Haag op daken broedende 
meeuwen. Eerst nog een enkeling en nog 
vooral vlakbij de kust maar sinds 1998 
ook in het Statenkwartier, in 2002 in de 
Haagse Hout (2 paar) en twee jaar later 
werd ook Voorburg voorzichtig ‘gekolo-
niseerd’ (dat jaar 7 nesten bij het CBS) .

Mogelijke maatregelen
De gemeente Leiden heeft indertijd maat-
regelen getroffen om deze overlast te be-
heersen. Eerst is geprobeerd diervrien-
delijke methodes toe te passen zoals het 
strooien van voer met een anticonceptie-
middel. Dit hielp niet echt veel, net zo 
min als eieren rapen, want de meeuwen 
leggen (elders) gewoon door. Meer ingrij-
pende maatregelen als afschieten hebben 
ook maar een kortstondig effect. De over-
levenden ontwikkelen al snel een gedrag 
dat aangepast is aan deze omstandigheid: 
ze verplaatsen zich (en daarmee het pro-
bleem) en ze zullen zich elders versneld 
voortplanten. Effectiever kan zijn gebruik 
van gif. Maar welke oorlogsvoerders uit 
een bruin verleden waren ook die mening 
toegedaan? 

Een valkenier inzetten heeft beperkt en 
kortstondig effect. Een forse zilvermeeuw 
breng je niet zo snel aan het schrikken. 
Een nieuwe hobby (ook van mijn buur-
man...) is netten spannen. Maar meeuwen 
zijn slimme vogels. Ze gaan op een schoor-
steen zitten en breken daarmee hun aan-
vliegroute. Onzichtbare netten helpen 
misschien meer. Maar kom op, kunnen 

we ons niet beter richten op het wegne-
men van de oorzaken, in plaats van het 
bestrijden van gevolgen? Met de (over)- 
consumptiemaatschappij hebben we de 
situatie zelf veroorzaakt.

Met minder afval produceren en rond 
laten slingeren komen we een heel eind. 
De meeuwen zullen niet weggaan maar 
het zullen er wel minder worden. Allemaal 
weg zoals steeds meer stadsbewoners be-
pleiten? Waarom? Dit zou misplaatste 
superioriteit zijn. Ze zijn niet gevaarlijk, 
ze zijn alleen ‘lastig’. Alsof wij mensen 
dat niet zijn voor andere levende wezens. 
Bovendien horen meeuwen bij de kust. 
By the way, niemand is verplicht vlak-
bij de kust een huis met een plat dak te 
bewonen. 

Bron: Broeders Trekkers en Dwalers

natuurlinks
Interessante en leuke internetsites over 
de natuur en vogels in het bijzonder. 
Uw tips zijn weer welkom voor de 
volgende Wulp, dank u!

www.vogeltrackers.nl
 alles over vogeltrek, in het bijzonder 

leuk voor kinderen en scholieren
www.trektellen.nl
 een overzicht van de vogeltrektel-

lingen en ringvangsten in ons land, 
in samenwerking met SOVON 
Vogelonderzoek Nederland

www.vogelkijkhut.nl
 alle interessante vogelplekken van 

Nederland, via de site ook in uw na-
vigatie (bijv. TomTom)  te zetten



Door EllEn DE jong (13 juli 2009)

Hallo lezers,
Laat ik mezelf even voorstellen. Ik ben 
nu een fuut van negen weken en het 
mens heeft mij eerst Joris genoemd en 
daarna Piep. Ze zei dat dit kwam omdat 
ik de hele dag piep. Wat een onzin. Ik 
ben soms wel drie minuten stil. Dus dat 
is wat overdreven.

zo’n wegwerptas, maar een stevige met 
een goede bodem. Daar deed ze een paar 
handdoeken in en daar werd ik bovenop 
gezet. Dat was schrikken. Bij haar thuis 
aangekomen wilde ik alleen maar pie-
pen en op schoot zitten. Ik had koude 
poten en dat is niet lekker. Om 23.00 
uur kreeg ik nog wat veertjes en vis en 
werd ik in een bak met een knuffel aan 
het voeteneind van haar bed gezet. Toen 
werd ik maar stil, ze moest toch ook een 
beetje slapen. Maar niet te lang, dus om 
5.00 uur begon ik zo hard als ik kon te 
piepen. Dat hielp. Ze pakte me gelijk 
uit m’n bak en begon mijn pootjes te 
warmen. Die waren erg koud geworden. 
En omdat ik ook honger had kreeg ik 
daarna ook veertjes en visjes. 

Nu zal ik een dag uit mijn leven beschrij-
ven. Om 5.00 uur piep ik het mens dus 
wakker, knuffels, eten en de bak weer in. 
Om 6.30 uur weer piepen, dan gaan we 
naar de kamer en mag ik uit de bak om 
even m’n poten goed te bewegen na een 
nacht stil te hebben gelegen. Ze moet ge-
woon voor zichzelf wat te drinken pak-
ken. Dan op schoot terwijl ze haar e-mail 
bekijkt. Daar doet ze gelukkig erg lang 
over. Het ligt heerlijk terwijl ze aan m’n 
nek en snavel kriebelt. Uit lekkerigheid 
por ik zo hard mogelijk met m’n snavel 
in haar arm. Om 8.00 uur moet ik de bak 
weer in en doet ze wat met water waar ik 
droog bij blijf. Om 9.30 uur gaat ze heel 
druk lopen doen. Ze pakt van alles en 

 Vogelasiel De Wulp

Uit het leven van een futenkuiken

Ik was pas drie weken toen het mens aan 
Lily ging vragen of ze me mee naar huis 
mocht nemen. Ze dacht namelijk dat 
veel aandacht goed voor me zou zijn en 
ik in het asiel niet erg veel kans maakte 
om te overleven. Lily zei gelijk ‘Neem 
mee en ook alles wat je nodig hebt’. Het 
mens pakte twee bakken, stapels hand-
doeken, een knuffel, vis, gistocal en veer-
tjes. Het was maar goed dat ze een auto 
te leen had. Ze zette alles in de auto en 
kwam toen met een AH-tas terug. Niet 
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Hierna ben ik zeker weer drie uur bezig 
met poetsen en tegen de tijd dat alles 
weer netjes en droog is moet ik alweer 
dat stomme bad in. Gelukkig krijg ik 
na het zwemmen altijd visjes. Als ze dat 
per ongeluk een keertje vergeet hobbel 
ik zelf wel naar het bakje. Dan snapt ze 
het wel! 
Ondertussen houd ik haar de hele dag 
bezig. Als ik mijn snavel openzet komt 
ze me in de schaduw zetten, wordt mijn 
hartje (wat op mijn voorhoofd zit) bleek, 
dan zet ze me weer in de zon of even op 
schoot. En dat doe ik de hele dag zo vaak 
als ik maar kan. Zij denkt dat dit komt 
omdat ik mijn warmte nog niet kan re-
guleren. Nou ja, als ze maar lekker bezig 
blijft. 

Om 17.15 uur gaan we weer naar huis, 
maar eerst nog boodschappen doen. Bij 
de supermarkt wil ze me nooit aan de 
fiets laten hangen, maar moet ik mee 
naar binnen. Uit protest begin ik te pie-
pen. Niet dat iemand het verschil hoort; 
ik piep namelijk de hele dag door. En 
daar begint het: ‘Wat heeft u in uw tas, 
wat een rare ringtoon’ en ze willen al-
lemaal naar me kijken en alles over me 
weten. En het mens maar vertellen; die 
boodschappen duren eindeloos. 
Thuisgekomen mag ik op de grond en 
daar maak ik dankbaar gebruik van. 
Het grasveld wil ik niet al te vies maken, 
maar op de vloer flatst het wel lekker. 
Het is zo grappig. Ze komt dan aange-
lopen met allerlei dingen om de vloer 
weer schoon te maken. Als ze zich om-
draait doe ik het weer, maar dan onder 
de bank. Veel leuker. Na het eten mag 
ik de rest van de avond op schoot om 
lekker warm te worden voor de nacht. 

dat is leuk om naar te kijken. Om 10.00 
uur trekt ze haar jas aan en pakt DE tas. 
Ik ren zo hard mogelijk weg op m’n ach-
terpoten, maar ze heeft me al en stopt 
me erin. De tas gaat over haar schouder 
en we gaan op de fiets naar de tuin. 
We gaan eerst naar Janna en Sjaak. Ik 
mag uit de tas en lekker op het gras spe-
len. Nou ja, spelen. De madeliefjes moe-
ten weg en sommige grassprieten staan 
scheef. Daar drinkt ze koffie. En dan 
moet ik de tas weer in om naar haar eigen 

tuin te gaan. Daar staat een zwembad 
met een doorsnee van 170 cm. Brrr. Ze 
maakt haar huisje en kas open en komt 
met een handdoek terug. Wegwezen, ze 
gaat me in bad stoppen. Na twee minu-
ten zwemmen heb ik het wel weer gezien. 
Ik snap het kunstje en ik wil eruit! Nu! 
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FOTO: ELLEN DE JONG



 
Om 23.00 uur zet ze de bak met mij erin 
weer aan het voeteneind van het bed. En 
zo gaat het iedere dag. Janna en Sjaak 
passen regelmatig op me als het mens 
het druk heeft met heggen knippen of 
zo en niet op me kan letten. Ze is bang 
voor reigers en katten, daarom durft ze 
me niet alleen op het grasveld te laten. 
Janna heeft geen zwembad, maar wel een 
regenton en daar stoppen ze me in om 
me te laten poetsen. Oké, ik ben nog niet 
waterdicht, maar dit is toch te gek. 

Sinds 3 juli heb ik er een zusje van een 
week bij: Willemien. Een raar ding. Ik 
wil er helemaal niks van weten. Ik pik 
haar keihard en pik de visjes uit haar 
snavel. Ze moet niet denken dat ze van 
mij mag blijven. Het mens denkt daar 
anders over. Een week later vind ik haar 
toch wel een stuk aardiger en met z’n 
tweeën krijgen we misschien alle made-
liefjes uit het grasveld. En ook ’s nachts 
is het wel gezelliger. We piepen samen 
nog een uurtje in de bak terwijl we ei-
genlijk moeten slapen.

naschrift van het mens:
Terwijl ik dit schrijf zit ik met twee er goed uit-
ziende futen op schoot. Wat hebben deze bees-
ten een aandacht nodig. Dit is een vreemde 
periode in mijn leven. Druk, vies (mijn hele 
huis ruikt naar vis, soms naar flatsen en ik 
dweil me lam om de vloer een beetje schoon 
te houden) en vertederend. Zo’n beestje blijft 
rustig liggen terwijl ik met mijn grote wandel-
schoenen langsloop, legt z’n koppetje op mijn 
arm en weet me van alles duidelijk te maken 
als je zijn manier van doen kan vertalen. Een 
baby is druk, maar deze beestjes houden me 
echt de hele dag bezig: overdag slapen ze nau-
welijks. Maar het is vooral ontzettend leuk.

�

Een dag vol ooievaars
Door loEs jalinK En HEtty mos

op �� juni jl. organiseerde de Haagse Vogel-
bescherming voor de vierde keer de jaarlijkse 
ooievaarsexcursie in het Haagse Hout. Hoewel 
de excursie alleen in de Posthoorn en De oud-
Hagenaar werd aangekondigd, waren er vijf-
tien mensen naar Marlot gekomen. Verder 
maakte TV West een reportage (te zien op 
internet www.westonline.nl onder het kopje 
‘regioreporters’).

FOTO: ROGIER MOS

Dankzij de telescoop die 
we van de CEL mochten 
gebruiken, waren de ooi-
evaars op de nesten goed 
te zien. Zelfs de ringnum-
mers waren af te lezen 
(5323 en 1907). De drie 
jongen waren afwisse-
lend te zien. Na enige tijd 
landde een van de ouders 
op het nest en begon de 
jongen te voeren. De te-
lescoop bood weer uit-
komst, want het was waar 
te nemen dat er een mol bij was.
Na ongeveer drie kwartier genieten, brachten 
we een bezoek aan het nest bij de Britse school 
aan het Kleine Loo (nestperikelen waren live 
te zien op de webcam van Vogelbescherming 
Nederland, archiefbeelden zijn nog te bekij-
ken op www.beleefdelente.nl). Hier zagen we 
één volwassene en een jong. Na even wach-
ten, kwam de andere ouder aanvliegen en 
loste zijn partner af. Intussen demonstreerde 
Rogier Mos hoe je door de telescoop foto’s 
kunt maken. Het was een leuke en leerzame 
morgen, die volgend jaar zeker voor herha-
ling vatbaar is.



ghg

Uil zoekt boer
ghgh

Door CarolinE Walta

De steenuil is mede dankzij de webcam 
op www.beleefdelente.nl, een echte BN-er 
(beroemde Nederlander). Maar helaas 
gaat het niet goed met deze kleine uil. 
Broedden er in Nederland rond 1980 nog 
10.000 paren, nu zijn dat er slechts een 
kleine 6.000. De steenuil staat inmid-
dels op de Rode Lijst van kwetsbare en 
bedreigde broedvogels. Oorzaak is dat 
zijn territorium wordt overwoekerd door 
steden, industriewijken en wegen. De rest 
van zijn leefgebied is sterk veranderd: het 
is te netjes opgeruimd. 
Maar gelukkig zijn er nog steeds mensen 
die de natuur een warm hart toedragen 
en de verstedelijking en opruimwoede een 
halt toeroepen. Zo is er in Schipluiden een 
familie, die hun boerenerf zo aantrekke-
lijk mogelijk houdt (en maakt!) voor o.a. 
onze gevederde vrienden. Eerst wisten zij 
niet zoveel van vogels, maar toen bleek 
dat er in de schuur een steenuil huisde, 
heeft deze hun hart gestolen.

De steenuil is de kleinste in ons land voor-
komende uil, nauwelijks groter dan een 
merel. De vogel lijkt forser door zijn op-
gezette verenkleed en de verenkrans op de 
kop, die fungeert als ‘oorschelp’. De uil 
wordt actief in de schemer, maar je kunt 
hem ook overdag waarnemen op één van 
zijn uitkijkposten, zoals een paaltje of 
boom (liefst een knotwilg). Alleen door 
zijn goede schutkleur zie je hem gauw 
over het hoofd.
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De schuur op het erf stond echter op in-
storten en moest worden afgebroken. De 
familie zocht contact met de lokale vogel-
wacht, die vervolgens aan de rand van de 
boomgaard een nestkast plaatste. 
Deze werd meteen bewoond en sinds-
dien (2001) zijn er jaarlijks 1 tot 3 steen-
uilen in grootgebracht. Half juli ben ik 
uitgenodigd als een medewerker van de 
Agrarische Natuurvereniging Vockestaert 
de nestkast komt controleren. Zo krijg 
ik de unieke kans de (jonge) steenuilen 
van heel dichtbij te zien. Na een kleine 
maand in het nest, staan ze te trappelen 
de omgeving te verkennen. Als we bij de 
nestkast aankomen, kijkt één uilskuiken 
al nieuwsgierig naar buiten.

FOTO: CLASIEN BLOM

FOTO: CAROLINE WALTA



De medewerker controleert de gezond-
heid van de kleintjes en aangezien hij zijn 
handen eraan vol heeft -het zijn er maar 
liefst drie!- mag ik er eentje vasthouden 
en fotograferen. Hoewel ze meestal ver-
borgen zijn onder hun pluizige buik, valt 
het op dat de vogels lange poten heb-
ben. Dit is omdat de uil zijn prooi na een 
korte vlucht vaak rennend overmeestert. 
De naam van de vogel laat zich eenvou-
dig verklaren, de uil nestelt graag -indien 
voorhanden- in rotsspleten, steenhopen 
en oude gebouwen. Zijn wetenschappe-
lijke naam Athene noctua (Athene nacht-
vogel) dankt de uil aan Pallas Athene, 
godin van de wijsheid. Ik kan alleen maar 

hopen dat de mensen wat wijzer worden 
en meer gaan samenleven met de natuur, 
in plaats van haar te overwoekeren met 
asfalt en opeengepakte stenen. Dat het 
anders kan, bewijst dit gastvrije gezin uit 
Schipluiden.

Met dank aan: de betrokken familie 
en John Kleijweg van de Agrarische 
Natuurvereniging Vockestaert 
(www.vockestaert.nl). 

Bron: www.steenuil.nl; Steenuil onder de Pannen; 
Nederlandse Vogelnamen en hun Betekenis.

N.B.: uit oogpunt van bescherming, is de 
precieze nestlocatie niet vermeld.
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Meer ooievaarsnieuws ontving de redactie uit Voorburg. Slechts 
enkele dagen nadat er bij Molen de Vlieger een zogenaamde ‘ooievaarspaal’ was neer-
gezet, toonde een paartje al interesse!

E - m a i l

 Van: Tom Loorij
 Verzonden: maandag 15 mei 2009
 Onderwerp: ooievaarspaal Molen de Vlieger Voorburg

Beste ooievaars-belangstellenden,

De ooievaars brengen nog steeds iedere nacht op 
het nest door.
Van de molenaar vernam ik dat ze zich ook niet 
door het hevige onweer van vrijdag jl. hebben laten 
afschrikken. Overdag zijn ze echter in geen velden 
of wegen te bekennen.
Vanavond vloog het geringde exemplaar 
(vermoedelijk het mannetje) opeens op van het 
nest, ging een paar slokken water drinken in de 
sloot eronder, banjerde door het weiland en hapte 

een grote pluk gras, aarde e.d., vloog ermee op en landde ermee op het nest. Nestmateriaal? 
Het werd even gerangschikt en de rust keerde weer. Daarna stonden ze zij aan zij in het 
avondzonnetje.
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meer kwijt.  Kon ik maar even terugkeren 
om moeder waterhoen de helpende hand 
te bieden of op zijn minst het verkeer ter 
plekke in goede banen te leiden... Het 
bleef me bezighouden, ook toen ik in de 
wachtkamer zat.

Op de terugweg was ik gespannen. Zou 
ik op die plek twee platgewalste kuikens 
aantreffen?  Deze keer reed ik niet in op-
tocht en kon ik mijn vaart minderen om 
goed te kijken.  Het trottoir lag er verla-
ten en volkomen rustig bij.  Geen sporen 
van geweld of ongeluk.  Wat voelde ik me 
opgelucht!

Hoe het werkelijk afliep zal ik natuurlijk 
nooit weten maar ik ga ervan uit dat de 
familie waterhoen slim genoeg was om 
het obstakel te overwinnen en de nabu-
rige sloot in alle veiligheid wist te berei-
ken. En daar zijn ze gelukkig helemaal in 
hun element.

Hindernis
Door yvonnE van DE PittE

Het is altijd een apart gevoel als je onder-
weg van achter het stuur van je auto een 
vogel waarneemt.  Een cirkelende buizerd, 
een vlucht ganzen en je kijkt even reikhal-
zend naar boven terwijl je je bewust bent 
van je snelheid en de noodzaak op koers 
te blijven.

Laatst stond ik echter stil bij het stoplicht 
aan de Zijdeweg.  Voor en achter mij een 
auto.  Aan de stoeprand speelde zich een 
verontrustend tafereel af.  Een waterhoen 
met 2 kuikens.  De kuikens bevonden 
zich op de straat en moeder hipte het 
trottoir op en af.  Het leek alsof ze met de 
moed der wanhoop haar kuikens wilde 
voordoen hoe ze deze door de mens opge-
worpen hindernis moesten nemen.  Dat 
lukte niet.  Deze berg bleek voor die jon-
kies onbeklim- en onbespringbaar.

Het licht sprong op groen en ik moest 
verder, temeer daar ik een afspraak met 
een oogarts had. Ik raakte het beeld niet 

TEKENING: FREDERIK HOOGERHOUD



 Dag(deel)excursies

Contactadres CEl: nicolette Rab, tel.: 0�0-��� �� �� of  0�-1� �� �� ��,  e-mail:  hvbexcursies@live.nl
Voor een toelichting verwijzen wij u naar “Het Kader”, na het overzicht van deze excursies.

Zaterdag �� augustus �00�: landgoed Duno 
(Arnhemse stuwwal) 
Dagexcursie met eigen vervoer***
Leiding: Ton Haase
We maken een flinke wandeling door de bos-
sen op de Arnhemse stuwwal. We hopen op 
het zien van o.a. de appelvink, boomklever, 
zwarte specht en wespendief.
Tijdstip: 8.00 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats Ministerie van 
Landbouw, Bezuidenhoutseweg 
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres
Kosten: vervoer

Zondag � september �00�: Haags 
Vogelfestival
Plaats: om en nabij de vogelplas Starrevaart
Tijdstip: tussen 10.00 en 16.00 uur
Zie aankondiging in deze Wulp (pag. 18)
Gratis en doorlopend toegankelijk voor
iedereen.

Zaterdag 1� september �00�: Groene Jonker 
en omgeving (nieuwkoop)
Lange ochtend excursie met eigen vervoer**
Leiding: André Kommer
Bijzonderheden: dit nieuwe natuurgebied vlak 
bij Nieuwkoop/Noorden in de Kouspolder 
heeft in het voorjaar veel bezoekers getrokken 
door zowel een broedend porseleinhoen als 
kleinst waterhoen, zeer zeldzame broedvogels 
in Nederland.
Tijdstip: 8.00 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Ministerie van 
Landbouw, Bezuidenhoutseweg
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres
Kosten: vervoer

Maandag 1� t/m vrijdag 1� september �00�: 
najaarsreisje Zeeland
Reeds volgeboekt!

Zaterdag �� september �00�: IJmuiden en het 
duingebied in de omgeving
Dagexcursie met eigen vervoer***
Leiding: Ton Haase
Bijzonderheden: we lopen de hele pier af (mits 
goed weer), om de zeetrek te volgen. Jagers, jan 
van genten en doortrekkers staan op het pro-
gramma. Daarna zullen wij bij Bloemendaal 
het Vogelmeer in de duinen bezoeken.
Tijdstip: 8.00 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Ministerie van 
Landbouw, Bezuidenhoutseweg
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag � oktober �00�: Trekvogelteldag
Dagexcursie met eigen vervoer*
Leiding: Jaap Zoet
Bijzonderheden: Vandaag gaan we meedoen 
met de Landelijke Trekvogeldagtelling van 
SOVON (Vogelonderzoek Nederland). Locatie 
is nu nog onbekend, deelnemers krijgen deze 
later door.
Tijdstip: 8.00 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Ministerie van 
Landbouw, Bezuidenhoutseweg
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 10 oktober �00�: Texel
Lange dagexcursie met 1 of 2 busjes**
Leiding: Nicolette Rab en/of Ton Haase
Bijzonderheden: Texel is het eiland waar tij-
dens de trek grote aantallen verschillende vo-
gels te vinden zijn. Op een dag zijn o.a. de ge-
bieden Petten, Mokbaai en de oostkant goed 
te bezoeken. Het is de bedoeling een eenvou-
dige snack te nuttigen voordat wij weer op de 
boot stappen.
Tijstip: 6.30 uur - contact opnemen bij evt. 
vervoersproblemen!
Verwachte terugkomst rond 21.00 uur.
Verzamelpunt: parkeerplaats Ministerie van 
Landbouw, Bezuidenhoutseweg
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 Dag(deel)excursies
Opgave en kosten: deelnemers dienen zich 
vooraf op te geven door storting van € 30,- 
(niet-leden € 32,50 en jeugdleden € 8,-) op de 
rekening van de HVB, afdeling excursies, ge-
noemd in ‘Het Kader’, onder vermelding van: 
‘excursie Texel’. Het geld dient uiterlijk op 
19 september 2009 te zijn bijgeschreven. Op 
de dag zelf dienen de bootkosten van € 7,- te 
worden afgerekend met de chauffeur van het 
busje.

Zaterdag 1� oktober �00�: De Banken, 
Wollebrand en omgeving
Ochtendexcursie met eigen vervoer*/**
Leiding: Jaap Zoet
Bijzonderheden: bij De Banken (’s-Graven-
zande) zitten in deze tijd altijd wel trekvogels. 
Tevens kunnen wij zien hoe de strandopho-
ging zich ontwikkelt tot nieuwe natuur en wat 
voor vogels dit aantrekt. Wollebrand is een 
nieuw natuurgebied bij Honselersdijk.
Tijdstip: 8.00 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Ministerie van 
Landbouw, Bezuidenhoutseweg
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres
Kosten: vervoer 

Zaterdag �� oktober �00�: Vogelen langs de 
Waal (rond Zaltbommel)
Dagexcursie met eigen vervoer*/**
Leiding: Nicolette Rab en Ineke Leyenaar
Bijzonderheden: langs de Waal liggen verschil-
lende uiterwaarden, zoals de Heesterwaarden 
en de Kil van Hurwenen, die voor (water)-
vogels interessant zijn. 
Tijdstip: 8.00 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Ministerie van 
Landbouw, Bezuidenhoutseweg
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres
Kosten: vervoer

Zondag 1 november �00�: Brouwersdam en 
Schouwen-Duiveland
Dagexcursie met eigen vervoer*
Leiding: Nicolette Rab en/of Ton Haase
Bijzonderheden: we beginnen het rondje bij 
de Brouwersdam, daarna zakken we af naar 
de Prunjepolder. We bezoeken o.a. de Schelp-
hoek, de Flauwers- en Weeversinlagen en het 

Dijkgat. De ervaring leert dat deze excursie 
meestal zeer succesvol is. 
Tijdstip: 8.00 uur (let op de ingegane winter-
tijd!)
Verzamelpunt: parkeerplaats Ministerie van 
Landbouw, Bezuidenhoutseweg
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 1� november �00�: 
oostvaardersplassen
Dagexcursie met eigen vervoer*/**
Leiding: André Kommer
Bijzonderheden: De trek van eenden, ganzen 
en roofvogels is in november in volle gang. In 
de Oostvaardersplassen hopen we hiervan een 
en ander mee te kunnen pikken. We bezoeken 
de leukste vogelhutten en uitkijkpunten, zoals 
o.a. de Grote en de Kleine Praambult en het 
uitkijkpunt aan het Jan van den Boschpad. 
Mocht er tijd over zijn dan brengen we ook 
nog een bezoek aan een van de bezoekers-
centra.
Tijdstip: 8.00 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Ministerie van 
Landbouw, Bezuidenhoutseweg
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag �1 november �00�: reünie meer-
daagse reizen
Deelnemers zullen een uitnodiging ontvan-
gen voor de jaarlijkse reünie in het Benoor-
denhuis.

Zondag �� november �00�: Brabantse 
Biesbosch
Dagexcursie met eigen vervoer**
Leiding: Jaap Zoet
Bijzonderheden: We steken bij Dordrecht 
de Nieuwe Merwede over en bezoeken o.a. 
de Spieringpolder in het Nationaal Park De 
Biesbosch.
Tijdstip: 8.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Ministerie van 
Landbouw, Bezuidenhoutseweg
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres
Kosten: vervoer
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H E T  K A D E R
Contactpersoon CEL: Nicolette Rab, telefoon: 
070354 89 74 of 0618 43 69 25, 
email: hvbexcursies@live.nl
Penningmeester CEL: Jan Pietersen, Hengelolaan 
948, 2544 GK Den Haag, telefoon: 070367 25 85
Verzamelpunt: De parkeerplaats naast het Minis
terie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
(Min LNV), Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den 
Haag (tenzij anders genoemd).
Opgave: Voor alle excursies dient u zich vooraf op 
te geven bij de contactpersoon van de CEL (tenzij 
anders genoemd). Mocht u na opgave onverhoopt 
verhinderd zijn, dan vernemen wij dit graag zo spoe
dig mogelijk i.v.m. het vrijkomen van ruimte voor an
deren. Deelname is naar volgorde van opgave. 
Er geldt een maximum van 20 deelnemers per gids.
Vervoer: Voor dagexcursies met eigen vervoer aan
geven of u zelf met uw auto kunt rijden en hoeveel 
deelnemers u kunt meenemen; of dat u met een 
deelnemer wilt meerijden. Kosten voor meerijden is 
€ 0,06 per kilometer, af te rekenen met de chauffeur.
Rekeningnummer: Voor excursies waaraan kosten 
zijn verbonden die moeten worden overgemaakt, 
dient u het aangegeven bedrag te storten op reke
ningnummer 271.84.86 van de Haagse Vogelbescher
ming, afdeling excursies. Annuleringen schriftelijk of 
telefonisch meedelen aan de penningmeester.
Regels en reglement: Met het verschijnen van de 
nieuwe agenda, vervalt automatisch de vorige.
Deelname geschiedt op basis van het Reglement 
Deelname Excursies (2006). Dit reglement kunt u 
opvragen bij de penningmeester.
Jeugd: Op alle excursies zijn ook jongeren welkom!
Zwaarte excursies: 
   * lichte wandeling, geen conditie vereist
  ** flinke wandeling, enige conditie vereist
 *** lange wandeling of meerdere wandelingen, 

conditie vereist
**** zware wandeling(en) in moeilijk/ruig terrein
Eten en drinken: Neem wat te eten en drinken mee 
voor onderweg, daar er niet altijd een uitspanning 
kan worden bezocht.
Kleding: Aangeraden wordt waterdicht schoeisel 
en regenkleding mee te nemen. In de winter warme 
kleding en handschoenen. In de zomer ademende 
kleding in lagen met voldoende bedekking tegen felle 
zon en eventueel insecten.

FOTO: LAURA DORST
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lezingen
Maandag �1 september �00�
Spreker: Ton Haase - Nederlandse vogels 
in beeld en geluid
Toelichting - Vanavond passeert een groot 
aantal Nederlandse vogels de revue, waar-
bij Ton ons uitleg geeft over hun geluid. 
Zeker ook interessant voor de beginnende 
vogelaar!

Maandag 1� oktober �00�
Spreker: Chris Groenendijk - Vogels van 
Gambia en Senegal 
Toelichting - Aan de hand van zijn video-
beelden presenteert Chris ons de vogels 
van Gambia en Senegal. 

Maandag 1� november �00�
Spreker: Chris van Rijswijk - Vogels van 
de Maasvlakte
Toelichting - Een boeiend overzicht van de 
foto’s die Chris maakte. Eveneens met 
de soorten die we tijdens onze excursies 
naar deze vlakte hebben gemist. 

Alle lezingen worden gehouden in 
‘Het Benoordenhuis’, 
Bisschopstraat 5, Den Haag 
en beginnen stipt om 20.00 uur.

FOTO: HETTY MOS
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070 - 419 03 03
06 - 534 903 03

A.A. Selder, Den Haag

J. Verhulst, Den Haag

H. Baars, Den Haag

J. van der Werf, Rijswijk

R. Schmit, Den Haag

W. Kauw, Den Haag

C. van Stekelenborg, Den Haag

M.J. DominicusVos, Rijswijk

Vogelopvang HEB, Maasdijk

J. van der Bol, Voorburg

 nieuwe leden

Gezien het seizoen, zal de aandacht mede 
uitgaan naar de vogeltrek, het jaarlijks te-
rugkerende fenomeen van het vertrekken 
naar de winterverblijfplaatsen door aller-
lei soorten vogels, groot en klein.

De cursus bestaat uit 3 avonden van 20.00 
tot 22.15 uur op:
•	 16 september
•	 23 september
•	 7 oktober 

Haags Milieu Centrum Zuiderpark
Anna Polakweg 7, 2533 SW Den Haag
(ingang Vreeswijkstr., bij de kinderboerderij)

Op zaterdagmorgen 3 oktober is er een 
excursie naar de telpost “De Vulkaan” in 
het Westduinpark. 

Deze cursus is ook zeer geschikt 
voor de jeugd!

Jongeren onder de 18 jaar mogen 
GRATIS deelnemen (mits tijdig aangemeld)

Tijd en precieze locatie stemmen wij af 
op de laatste cursusavond.

Zorg dat u zich tijdig inschrijft door stor-
ting van € 15,- op rekening nr. 271.84.86 
van de Haagse Vogelbescherming, afd. 
Excursies, Den Haag onder vermelding 
van ‘cursus vogeltrek’. Het aantal be-
schikbare plaatsen is beperkt; mocht de 
cursus vol zijn, dan ontvangt u daarover 
bericht en volgt terugstorting van het 
cursusgeld. Als u meer informatie wenst, 
dan kunt u bellen met  070-367 2585 of 
een e-mail sturen aan hvbexcursies@live.nl

najaarscursus  ‘vogeltrek’
ook dit najaar geeft de Haagse Vogelbescherming weer een cursus ‘Vogelherkenning’. 
Ed opperman, voor velen niet onbekend, zal de cursus geven en hij zal er wederom voor 
zorgen dat u veel kunt opsteken. 



In de nacht van zaterdag op zondag 
13/14 juni hebben vandalen de vogel-
kijkhut Starrevaart in brand gestoken. 
De hut is totaal uitgebrand, slechts en-
kele delen van het karkas staan nog ge-
blakerd overeind. 

vwgvlietland.nl (met dank aan Wim ter 
Keurs en Sjaak Schilperoort):

“In de nacht van 13 op 14 juni is de kijk
hut van de Vogelplas Starrevaart afge
brand. Het is helaas niet mogelijk om op 
dezelfde plek een tijdelijke voorziening te 
maken. Het toegangspad blijft dus voor
lopig afgesloten totdat de kijkhut is ver
vangen.
Er is inmiddels een ontwerp voor een ver
vangende kijkhut, waarmee de beheerder 
G.ZH (Groenservice ZuidHolland, red.) 
een aanbestedingstraject start. 

Vogelkijkhut herrijst uit de as
Door alEtta DE ruitEr / vogElWErKgroEP vliEtlanD

Dit is niet de eerste keer dat de hut het 
moet ontgelden. De vogelhut is vaker 
zwaar beschadigd geraakt door brand-
stichting of andere vernielingen. Maar 
kon toen met reparaties weer opge-
knapt worden. In dit geval moet de hut 
als verloren worden beschouwd. De 
Vogelwerkgroep Vlietland is zwaar gedu-
peerd door deze teloorgang. Vanuit deze 
hut worden de meeste tellingen verricht. 
Ook de educatie voor recreanten en star-
tende vogelaars vond altijd in deze hut 
plaats. De Starrevaart is een van de mooi-
ste vogelspotlocaties voor watervogels in 
de omgeving van Den Haag.

Inmiddels zijn de betrokken instanties 
bezig te zorgen dat er een nieuwe vogel-
kijkhut zal komen. De volgende infor-
matie is overgenomen van de website 
van de Vogelwerkgroep Vlietland, www.

Aanvraag voor de noodzakelijke vergun
ningen is gedaan. Realisatie in augustus is 
ambitieus, maar nog wel haalbaar.
De vervangende kijkhut is wat ontwerp en 
indeling betreft gelijk aan de vorige, inclu
sief houten zitbanken en voorzieningen 
voor gehandicapten. De uitvoering wordt 
grotendeels in staal. Dit is wel minder 
comfortabel dan een houten kijkhut. Dat 
wordt gecompenseerd door ventilatie, 
warmteisolatie op het dak en demping 
van de vloer.”
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FOTO: CAROLINE WALTA

Ontwerpschets vervangende kijkhut



Vogelkenners van de Haagse Vogelbe-
scherming geven vanuit twee veldposten 
langs de Kniplaan (tussen de Vliet en 
de Rijksweg A4) uitleg. Verschillende te-
lescopen en verrekijker leveranciers stel-
len hun materiaal beschikbaar. Elk heel 
uur vertrekken er vanaf de veldposten 
gratis vogelexcursies naar de vogelplas 
Starrevaart en de Meeslouwerplas. 
In de kas van tuinwinkel De Gieters (aan 
de Veurseweg in Voorschoten) is een in-
formatiemarkt met stands van vogel- en 
natuurorganisaties. 

                          kom vogels kijken tijdens 
                      het Haags Vogelfestival
Door iDDE lammErs

De Haagse Vogelbescherming organiseert in samenwerking met Ringfoto focus op 
zondag � september het Haags Vogelfestival. Rond de Vogelplas Starrevaart zullen tussen 
10.00 en 1�.00 uur diverse activiteiten georganiseerd worden. Het kijken naar de vogels 
op de vogelplas Starrevaart en de Meeslouwerplas staat hierbij centraal. 

Zondag 

� september:

Hier is voor kinderen en volwassenen van 
alles te doen:

- Diverse fabrikanten van verrekijkers en 
telescopen presenteren de nieuwste pro-
ducten 

- Verkoop van vogelboeken, cd’s, dvd’s en 
andere vogelartikelen

- Kleurwedstrijd en vogelherkentest voor 
kinderen

- Presentatie vogelfilms en vogelfoto’s
- Demonstratie nestkasten maken

1�

A = veldpost 1 
        Vogelplas Starrevaart 

B = veldpost �
        Vogelplas Meeslouwerplas

C = informatiemarkt 
       Tuinwinkel De Gieters



ligging en bereikbaarheid
De Vogelplas Starrevaart maakt onder-
deel uit van het recreatiegebied ‘Vlietland’ 
en ligt te midden van de plaatsen Leid-
schendam, Voorschoten, Stompwijk en 
Zoeterwoude, langs de snelweg A4/E19. 

Per auto:
Tuinwinkel De Gieters ligt aan de Veurseweg 
265, 2251 AC in Voorschoten (vanuit 
Leidschendam richting Voorschoten, di-
rect na de Kniplaan rechts). 
Voor de kas is beperkte parkeergelegen-
heid. Parkeren kan ook bij landgoed 
Duivenvoorde. De ingang hiervan ligt 
op 150 meter van de tuinwinkel (richting 
Leidschendam). 

De veldposten bij Vogelplas Starrevaart en 
de Meeslouwerplas zijn bereikbaar over de 
Kniplaan (gelegen tussen de Vliet en de 
A4). Langs de Kniplaan is een parkeerter-
reintje. De informatiemarkt in tuinwinkel 
de Gieters is van hieruit bereikbaar via 
de overhaalbrug over de Vliet. Dit is een 
loop/fietsbrug. Automobilisten moeten 
omrijden via Leiden of Leidschendam. 

Openbaar vervoer:
Op 6 september rijdt bus 45 van Con-
nexxion elk half en heel uur van Den 
Haag CS in 24 minuten naar de halte 
Kniplaan. Terug vertrekt hij 5 min. over 
heel en over half tot 18.00 uur.

Meer informatie
Op onze website www.haagsevogels.nl hou-
den wij u eveneens op de hoogte van de 
activiteiten rondom het festival. 
Meer informatie over het gebied en de 
waargenomen vogels kunt u vinden op 
www.vwgvlietland.nl. 

Zeearend verwelkomt 
Haagse Elbe reizigers
Door CarolinE Walta

Zestien vogelaars van de HVB struinen begin 
mei door een bos langs de Elbe. 
Plotseling een vreemde roep. Het lijkt op een 
zwarte specht. Die willen we wel zien, dus in-
gespannen turen we door het woud. 
Bovenin de boomtop zit een enorme vogel. 
Die maakt dat geluid. Het is een... zeearend. 
Hij zit daar hoog in het zonnetje, lekker ont-
spannen.
Dan komt er een zwarte kraai aanvliegen. 
Wij denken ‘die zal zich wel drie keer beden-
ken voordat hij daar neerstrijkt. 
Nee, dus. De kraai is het er niet mee eens dat 
de zeearend op ‘zijn’ stek zit.
Hij gaat ernaast zitten kraaien. De zeearend 
negeert de druktemaker. 
Vervolgens kiest de kraai het luchtruim. Om 
als een torpedo terug te keren. Hij pikt de zee-
arend op zijn kop. 
De zeearend schuifelt wat om hem te ontwij-
ken. De kraai weet echter van geen ophouden. 
Hij roept en duikt erop los. De zeearend kijkt 
geïrriteerd om zich heen en kiest met een ma-
jestueuze vlucht het hazenpad. 
Pas na het aanschouwen van dit spektakel be-
seffen wij, dat we al die tijd in een dorstige 
muggenzwerm hebben gestaan...

Nagenoeg de hele reis staat in het teken van 
deze imposante roofvogel; we zien hem vaak 
meerdere malen per dag. Net als de rode en 
zwarte wouw. Verder krijgen we in de kijker: 
kraanvogel (met jongen), zwarte ooievaar, or-
tolaan (paartje), krekelzanger en grote trap. In 
zeven dagen genieten wij van 129 vogelsoor-
ten, prachtig weer en een heerlijk verblijf in het 
gastvrije hotel Zum See (Restorf/Höbeck).
Auf wiedersehen!

N.B.: een compleet reisverslag staat op 
          www.carolineisonline.waarbenjij.nu 1�



Groot Hertoginnelaan 32a – 2517 EG  ’s-Gravenhage
Telefoon (070) 346 95 02 – Telefax (070) 345 82 33

info@kochnotarissen.nl

’ S  -  g r a v e n h a g e
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De Bomenkapper
De Bomenkapper kapt of snoeit uw boom veilig, voor 
een vriendelijke prijs en met aandacht voor het dier-
leven in uw tuin.

De Bomenkapper:
• kan voor u takkenrillen en houtstapels bouwen
• gebruikt alleen milieuvriendelijke brandstof en olie
• geeft ecologisch advies bij de keuze van een nieuwe 

boom en kan deze ook voor u planten.

Voor gratis en vrijblijvend 
advies over de mogelijkheden 
en een prijsopgave, 
neem contact op met

Peter Waenink
06-13752132
070-7852161

www.bomenkapper.nl                         info@bomenkapper.nl



Door anDré lEEgWatEr

Het is eind mei. Tegen de avondscheme-
ring beginnen de scholeksters op het dak 
van de achterburen indringend te ‘tepie-
ten’. En dat duurt nu al een half uur. Wat 
bezielt die beesten toch? Vanuit de tuin 
is net te zien waarom ze zo roepen: vlak 
boven de dakrand steekt het nog enigs-
zins donzige kopje van een jonge scholek-
ster uit. Hij is zo te zien bijna vliegvlug. 
De ouders pendelen heen en weer tussen 
het jong en het dak aan de andere kant 
van de binnentuinen om te laten zien dat 
vliegen écht niet zo’n kunst is. Maar ja, 
het scholekstertje is nog klein en zij zijn 
groot... Het piept: ‘Mama, moet ik echt 
van zo hoog naar beneden springen?’ En 
de ouders roepen nog maar eens bemoe-
digend naar de overkant. Maar springen 
doet hij niet, laat staan vliegen. En hij 
piept weer hartverscheurend. En zo gaat 
dat een paar avonden achtereen.
Sinds een jaar of zeven broedt er steevast 
een paar scholeksters op het bekiezelde 
dak van het appartementencomplex ach-
ter mijn huis. En altijd slagen ze erin 
één jong groot te brengen, ondanks alle 
vraatzuchtige meeuwen en kraaien. En 
ieder jaar noem ik het tijdelijke buurjon-
getje Pietje, naar de volksnaam voor de 
scholekster, bonte piet. Na een week of 
wat zijn de ouders het kennelijk zat om 

steeds naar hetzelfde dak te vliegen en 
vinden ze het tijd dat Pietje eropuit trekt. 
Hij moet dan wel even acht meter tot de 
grond zien te overbruggen. En dan begint 
het angstige gepiep. Acht meter is ook wel 
heel hoog als je nog niet kunt vliegen. 
Maar op een gegeven moment houdt het 
piepen vanaf het dak op en loopt er soms 
opeens een jonge scholekster in de steeg 
of in een van de tuinen te schreeuwen. Ik 
heb een keer zo’n wurm in de tuin van de 
buren gevangen omdat ze gek werden van 
dat ‘getepiet’, van ouders én jong. En de 
achterburen hebben vorig jaar de dieren-
ambulance gebeld omdat hun kater Pietje 
in een hoek had gedreven, maar gelukkig 
niet zo goed wist wat hij met zo’n raar, 
langsnavelig beest moest doen. 
Maar meestal verstomt het gepiep en 
loopt er geen zwart-wit steltlopertje ach-
ter de huizen. Pietje is dan met stille trom 
verdwenen. Dit jaar was het ook op een 
dag opeens stil. Ik weet niet wat er van 
Pietje geworden is. Ik hoop maar dat hij 
het vliegen machtig is geworden en zijn 
ouders is achternagegaan. Of dat hij lo-
pend het nabije park heeft weten te berei-
ken, en alle katten, honden en auto’s te 
vlug af is geweest. ‘Het ga je goed, Pietje’, 
fluister ik even tegen de lucht. En ik hoop 
dat er volgende jaar weer een angstig 
scholekstertje aan de rand van het dak 
staat.

Pietje
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FOTO: ADRI DE GROOT WWW.VOGELDAGBOEK.NL



Door alEtta DE ruitEr

Burgemeester Josias van Aartsen van Den 
Haag wordt beschermheer van vogelasiel 
De Wulp. De burgemeester had vorig 
jaar juli, tijdens zijn introductieronde 
door Den Haag, al kennisgemaakt met 
het asiel en had daarbij grote belangstel-
ling getoond voor het vele werk dat de 
vrijwilligers verzetten. Toen de secretaris 
hem tijdens de Geraniummarkt vroeg 
of hij er iets voor voelde om bescherm-
heer te worden, hoefde hij zich geen 
moment te bedenken en stemde meteen 
toe. “Schrijf maar een briefje naar mijn 
kantoor, dan zullen we het even officieel 
maken”, voorspelde hij toen. Die voor-
spelling is nu uitgekomen. 
De functie van beschermheer is uitslui-

Burgemeester beschermheer 
Vogelasiel De Wulp

De Haagse Vogelbescherming heeft een 
team vrijwilligers samengesteld, dat zich 
bezig houdt met het werven van gelden 
voor de nieuwbouw van het Vogelasiel De 
Wulp. 
Overheden, fondsen en het Haagse be
drijfsleven moeten allen op een specifieke 
manier benaderd worden. Met name voor 
het benaderen van het Haagse bedrijfsle
ven is het wervingsteam nog op zoek naar 
enkele vrijwilligers met marketing/wervings
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tend formeel. De burgemeester verleent 
daarmee zijn naam en vertrouwen aan 
de activiteiten van het asiel. Omdat 
vogelasiel De Wulp plannen heeft om 
een nieuw asiel te bouwen en daarvoor 
fondsen gaat werven, schept het vertrou-
wen naar particuliere investeerders als 
de burgemeester boven aan de lijst van 
het comité van aanbeveling staat. “Het 
geeft echter geen voorkeursbehande-
ling bij het aanvragen van subsidies van 
de gemeente”, liet de bestuursadviseur 
van Josias van Aartsen nog telefonisch 
weten. Daar was het ons ook niet om te 
doen. Alhoewel we natuurlijk ook bij de 
gemeente zullen aankloppen voor extra 
financiële middelen, is het niet de be-
doeling het asiel daarbij een uitzonde-
ringspositie te laten verkrijgen.

Oproep
nieuwbouw vogelasiel: 

wervingsteam zoekt versterking
FOTO: HANS GOEIJENBIER

ervaring (en een breedvertakt netwerk in het Haagse bedrijfsleven). 
Vindt u het leuk een bijdrage te leveren aan de mogelijke nieuwbouw van het vogelasiel, geef 
u dan nu op bij Frits IJzendoorn (fritsijzendoorn@casema.nl) of Idde Lammers (info@idde.nl). 



Door muriEl KommEr

Na drie woensdagavonden les van Ed 
Opperman, is het nu tijd met de groep 
het veld in te gaan. Het is fraai weer en 
de verwachtingen zijn hooggespannen. 
Daarnaast is er ook wel wat stress, want 
we moeten nu zelf proberen het ge-
leerde in praktijk te brengen. Om 08.00 
uur vertrekken we bij de ingang van het 
Westduinpark. De zon schijnt en het is 
werkelijk fantastisch lenteweer.

Bij de start van de excursie vraagt Ed ons 
meteen te proberen de vogels te determi-
neren. Dat valt nu nog gelukkig mee, want 
we horen en zien een paar makkelijke 
soorten: merel, tortel, koolmees, zanglijs-
ter, pimpelmees en ekster. Hier komen we 
dus makkelijk mee weg. We lopen rich-
ting de hoge duintop “De Vulkaan” en 
daar komen we de eerste moeilijke soort 
tegen: een braamsluiper. Een lastige soort 
voor een beginner. Ed legt nauwkeurig 
uit waar we op moeten letten, dus de te-
lescopen worden opgezet in de hoop dat 
deze braamsluiper zich snel laat zien. Dat 
doet ie ook, maar de zang blijft voor ons 
ietwat lastig.

We vervolgen onze wandeling en tussen-
door hoort Ed soorten die hij meteen op 
naam weet te brengen. In onze telescoop 
krijgen we ook nog eens beeldvullend een 
zwartkop te zien. Ed kijkt rond of er mis-
schien een beflijster in de buurt is ... he-
laas. Het zijn doortrekkers die hier soms 
even “voet aan wal zetten”. Even later 
dachten we een grasmus te zien, maar 

we hebben twijfel of het niet toch een 
braamsluiper is. Het verschil is eigenlijk 
het beste aan de zang te horen. Deze ver-
schillen enorm van elkaar, dus Ed legt uit 
waar je nu goed op moet letten. Verderop 
horen we een heggenmus, roodborst en 
tjiftjaf. Een nachtegaal op een uitstekende 
tak laat zich in het zonnetje bijzonder 
goed bekijken. Wat een prachtvogel met 
een fantastische stem.

Wanneer we richting zee wandelen zien we 
een grijs puntje dat Ed meteen weet te de-
termineren als een visdief. Vanaf dezelfde 
plek zag Jaap twee zaagbekken boven zee 
vliegen, een middelste of grote, dat weet 
ik me als cursist niet meer te herinneren. 
Een paartje tapuiten dat op doortrek is 
laat zich lange tijd van dichtbij bekijken. 
Het zijn echte juweeltjes waarvan er in 
Nederland steeds minder broeden. Rond 
11.00 uur wordt het druk in de duinen 
vanwege een duinenmars. 

Het was een leerzame cursus met een bij-
zonder geslaagde afsluitende excursie. 
En van Ed heb ik enorm veel geleerd. Ik 
hoop dat hij in het najaar ook de cursus 
trekvogels gaat geven, ik ben er dan zeker 
weer bij!

Vogelherkenning in de praktijk

��

FOTO: MURIEL  KOMMER



Door tom loorij

Deel �: de Griel in de duinen het specifieke broedbiotoop 
dat zij nodig hebben, open plekken met 
stuifduinen en een woestijnachtig micro-
klimaat. En daarmee komen we meteen 
aan de belangrijkste oorzaak van zijn ver-
dwijning. De duinen waren vroeger veel 
meer open en minder begroeid dan tegen-
woordig. De vergrassing en verruiging en 
het vastleggen van de dynamiek van het 
duin, hebben deze vogel uit het duin ver-
dreven. Hierbij hebben vogelfotografen 
die de laatste nesten op de gevoelige plaat 
wilden vastleggen, ongetwijfeld ook voor 
de nodige onrust gezorgd en onbedoeld 
bijgedragen aan zijn ondergang.
Mogen we de griel ooit weer kunnen be-
groeten als broedvogel? De waarnemin-
gen van grielen de laatste decennia zijn 
uitermate schaars, ook in onze regio. De 
meest opvallende waarneming stamt al-
weer uit 1981 toen tijdens het broedsei-
zoen, weer in de Kijfhoek en Bierlap, een 
exemplaar meerdere malen werd waarge-
nomen, hetgeen een mogelijk (mislukt?) 
broedgeval zou kunnen betekenen. Maar 
met nog enkele verdachte waarnemin-
gen in het Zwanenwater en op de Hoge 
Veluwe houdt het wel zo’n beetje op. De 
beheersmaatregelen die erop gericht zijn 
de duinen weer meer te laten stuiven en 
de vergrassing tegen te gaan, zijn in het 
voordeel van de griel. De komst van de 
vos in de duinen werkt echter in het na-
deel van deze grondbroeder. Overigens is 
de belangrijkste populatie van broedende 
grielen waar een eventuele hervestiging 
uit kan putten eigenlijk vlakbij. Wie 
broedende grielen met een redelijke tref-

Vogels van de nederlandse Rode lijst

��

Dit keer een soort uit een andere categorie, 
namelijk die van de in nederland als 
broedvogel verdwenen soorten. Wie de 
griel nog daadwerkelijk als broedvogel 
heeft meegemaakt, zal ten minste �0 
jaar oud moeten zijn. En daar ik niet mag 
aannemen dat hij of zij als baby zo uit zijn/
haar wieg op het nest heeft neergekeken, 
nog heel wat jaartjes ouder. 

In 1958 was het laatste bewezen broed-
geval en wel in de Amsterdamse Water-
leidingduinen. Dat gebied is altijd het 
bolwerk van broedende grielen geweest, 
waar ten minste de helft van het aantal 
broedparen huisde. Dat aantal is overi-
gens nooit bijzonder hoog geweest en 
hield bij zo’n 30 paar wel op. 
Het laatste met zekerheid vastgestelde 
broedgeval in de omgeving van Den Haag 
stamt van nog veel langer geleden, name-
lijk uit 1924. Toen was er een nest in de 
Bierlap. Broedgevallen buiten het duin-
gebied zijn nooit met zekerheid geconsta-
teerd. Kennelijk vonden de grielen alleen 



kans wil waarnemen neme de nachtboot 
van Hoek van Holland naar Harwich, 
huurt daar een auto en gaat vervolgens 
het stenige akkergebied ten noorden van 
Harwich doorkruisen. Daar broeden, tot 
veler verrassing waarschijnlijk, maar liefst 
zo’n 200 tot 300 paar die zich uitstekend 
blijken te handhaven. Andere dichtbij-
gelegen broedgebieden bevinden zich in 
midden-Frankrijk. 
Maar mijn mooiste grielen herinner ik mij 
nog altijd van de groepsreis die wij met 
leden van de Haagse Vogelbescherming 
naar Tenerife en Fuerteventura maakten. 
Op Fuerteventura liep op een paar meter 
afstand van de busjes een paartje grielen 
dat helemaal niet schuw was en zich van 
alle kanten schitterend liet bewonderen. 
Ik denk dat de deelnemers zich dat alle-
maal nog zullen herinneren als het hoog-
tepunt van de reis!

Naschrift van de redactie: op de website 
www.waarneming.nl staat vermeld dat er op 11 
en 12 juli jl. één griel is gezien in het Noord
Hollands Duinreservaat. Helaas is de vogel 
na deze dagen niet meer waargenomen.
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Uw foto op de 
cover van De Wulp?
Doe mee met onze wedstrijd en wellicht siert 
uw foto één van onze vier covers in 2010. 
Er zijn enkele voorwaarden.

De foto:
... is gemaakt in Nederland (bij voorkeur in de 
Haagse regio), van een inheemse vogel en/of 
groep vogels in hun eigen omgeving (let op: de 
vogel(s) mogen hierbij niet zijn verstoord)
... is gemaakt door de inzender, die lid is van de 
Haagse Vogelbescherming
... is in kleur, digitaal en de kwaliteit is geschikt 
voor druk (minimaal 300 dpi).

De jury:
Een deskundige jury beoordeelt alle inzendin
gen en brengt in de volgende Wulp verslag uit.

De prijs:
Uw foto op de cover van de Wulp en een pas
sende vergoeding voor plaatsing.

Meedoen:
... mail uw foto naar dewulp@gmail.com 
    (max. 4 foto’s per persoon)
... geef hierbij een korte toelichting 
    (max. 50 woorden)
... vermeld uw naam, (email)adres, leeftijd 
    en woonplaats.

Sluitingsdatum is 1 oktober 2009.
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Waar is de huismus?
De huismussen worden zeldzaam in Den 
Haag. De AVN (Algemene Vereniging voor 
Natuurbescherming voor ‘s Gravenhage 
en omstreken), wil samen met de Haagse 
Vogelbescherming de overgebleven mus
senpopulaties in Den Haag inventariseren. 
We kunnen dan een project opzetten om de 

mussen te helpen om weer 
uit te breiden. Ziet u nog 
mussen? Geeft het dan door 
via de site www.avn.nl.



NIEUW!

NIEUW!
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Veldwaarnemingen

nieuw in de regio
veldwaarnemingen rondom Den Haag, mei-juli 2009

DOOR WOUTER PLOMP
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Op het moment van schrijven (midden juli, 
volop zomer) is vogelend Zuid-Holland 
in de ban van een paartje kleinst waterhoen 
dat met succes tenminste één jong groot 
brengt in het nieuwe (sinds 2007) ontwik-
kelde natuurgebiedje Groene Jonker, even 
boven de Nieuwkoopse plassen. En wat 
was er rondom Den Haag te zien? 

In de duinen of de aangrenzende parkach-
tige gebieden van de Horsten broedden 
dit jaar (naar alle waarschijnlijkheid) wes-
pendieven (16 juli zelfs 5 ex te zien), geoorde 
fuut, krooneend, wielewalen (Meijendel), 
grote lijster, appelvink, en fluiter (terug van 
weggeweest?). 
In de categorie schaarse doortrekkers 
werden visarenden (minder dan in topjaar 
2008) en bijeneters gezien (1 en 18 juni in 
Solleveld resp. Kijfhoek/Bierlap). 
Naast de bekende bosuil (meestal in de 
stad) en ransuil (meer in de polders of 

bijv. volkstuintjes) werden dit jaar regel-
matig kerkuilen gezien, onder meer in 
Wateringen en Voorburg. Van de typische 
naaldbosbewoners vallen waarnemingen 
op van kruisbek en kuifmees. 
De Starrevaart, waar helaas de vogelkijk-
hut in de nacht van 13 op 14 juni in vlam-
men opging, was in deze periode goed 
voor reuzenstern, temmincks en kanoet-
strandloper (naast bekendere zwarte ruiters, 
kleine plevieren en kemphanen). Medio juli 
verbleven hier maar liefst 70 lepelaars. De 
prijs voor een leuke waarneming in hartje 
Den Haag gaat naar een oeverloper in de 
Koninginnegracht.

Ten slotte wil ik op deze plek graag af-
scheid nemen van trouwe Wulp-lezers 
in verband met mijn vertrek eind au-
gustus voor enkele jaren naar West-
Afrika (Bénin), waar ik hoop weer vele 
Nederlandse trekvogels tegen te komen.

FOTO: ROGIER MOS

Kleinst waterhoen



Adressen
Bestuur 
Frederik Hoogerhoud voorzitter
Marianne Hoeing penningmeester
Aletta de Ruiter secretaris a.i.
Ton Haase lid
Idde Lammers lid
Rogier Mos lid

Correspondentieadres bestuur:
Altingstraat 12, 2593 SX  Den Haag

Rekeningnummer penningmeester 358.61.85

Commissie Excursies en lezingen
Contactpersoon:
Nicolette Rab 070  354 89 74
Email hvbexcursies@live.nl

Commissie Veldwerk
Contactpersoon:
Boudewijn Schreiner 070  350 53 88

Verenigingswinkel
Contactpersoon:
Riet Langenhuizen 0174  21 38 25
Trompstraat 17, 2684 XC  Ter Heijde/
Monster
Rekeningnummer 203.19.03 t.n.v. verkoop 
en publicatie Haagse Vogelbescherming

Vogelasiel “De Wulp”
Heliotrooplaan 15, 2555 MA  Den Haag
Telefoon 070  323 15 68
B.g.g. 0174  21 38 25
Rekeningnummer 509.26.75

Informatie
Voor alle vragen over (wilde) vogels 
en vogelbescherming kunt u bij ons 
terecht via email info@haagsevogels.nl of 
telefoonnummer 0174  21 38 25

Alarmnummer Milieuzaken
Voor alle spoedeisende milieuzaken 
(bijv. kap en snoeiwerk in de broedtijd)
kunt u contact opnemen met Frederik 
Hoogerhoud: 06  41 27 15 31

Verenigingswinkel
Voor informatie, publiciteit en verkoop

open elke 1e zondag van de maand in 
het vogelasiel 

van 1�.00 tot 1�.00 uur. 

��

Div. vogelkijkgidsjes v.a. .......................................................9,95
Vogels op en rond de voederplank .............................12,50
Haymans vogelgids in handig zakformaat
  (vernieuwde uitgave) ........................................................14,95
Cd’s vogelgeluiden v.a.  .....................................................10,95

Dvd’s vogels rondom ons huis  per stuk ......................24,95
“Onze roofvogels en uilen”
“Onze meeuwen en sterns”
“Onze eenden”
“Zwanen en wilde ganzen”

“Vogels onder dak” boekje met alle informatie 
  over nestkasten ....................................................................12,50
Nestkasten van hout ..............................................................8,00
Plaatjes voor vernieuwing nestkasten ..........................1,00
Div. modellen nestkasten op bestelling; bouw
tekeningen, zie onze website

Bekercollectie is uitgebreid tot 12 vogelsoorten
   met o.a. de mooie ijsvogel en zomerse 
   zwaluwen ......................................................................3,954,95
Raamstickers per vel (3st. A4)wit en zwart .............2,00
Gekleurde raamvogels per vel A4 ...................................2,00
Div. vogelherkenningsplaten A4......................................0,50
Div. vogelkaarten v.a. ............................................................0,50

Kwartetspel vogels  .................................................................6,95
Kaartspel vogels  ......................................................................5,95

Draagtas ongebleekt katoen Vogelasiel De Wulp/
Haagse Vogelbescherming ................................ 3,50

Diverse wisselende cadeauartikelen

Het inventarisatierapport 2008 voor leden gratis
Voor nietleden ..........................................................................3,75

Heeft u buiten bovengenoemde openingstijd iets nodig, 
dan kunt u telefonisch contact opnemen met 
0174  21 38 25

Voor informatie kunt u ook terecht op de website: 
www.haagsevogels.nl onder het menuitem “vereniging”

NIEUW!

NIEUW!




