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Van de redactie
Dit voorjaar stond voor mij in het teken van 
de -voor het eerst!- in Voorburg broedende 
ooievaars, op de nieuwe nestpaal bij Molen 
de Vlieger. Maart-april: de aanvoer van tak-
ken en hooi, paringen, broeden. Mei-juni: 
drie kuikens, ouders die voedsel aanvoe-
ren, jongen die groeien als kool, een druk-
bezochte excursie georganiseerd door onze 
vereniging. Juli-augustus: uitvliegen, eerste 
stapjes in het veld. Het nest is leeg, nieuw 
ooievaarsleven begint. Verder in mijn privé-
leven afscheid. Het trieste bericht bereikt 
ons, dat Joop Weerdesteijn, penningmeester 
van het vogelasiel en echtgenoot van asiel-
beheerster Lily, is overleden. Bijgaand voor 
iedereen die hiervan kan genieten, een ge-
dicht van Paul van Vliet.

Laat ons afscheid schoon zijn
Helder en vooral op tijd
Geen opgekropte narigheid
Kunnen zeggen zonder spijt:
‘t Is tijd om op te staan.

Laat ons afscheid schoon zijn
Geen raadsels meer en geen verwijt
Geen leugens geen onduidelijkheid
Geen wrok van een te lange strijd
Maar vrij om weg te gaan.

Het hoeft niet zonder tranen
Van pijn of van verdriet
Of van scheiden zonder lijden
Nee, dat bedoel ik niet.

Laat ons afscheid schoon zijn
Schoon en eerlijk voor elkaar
Kunnen zeggen: wij zijn klaar
Het is beter zo dus ga nu maar
De wereld stort niet in.

Want als ons afscheid schoon is
Zonder schuld en in balans
Dan alleen geef je jezelf
En anderen de kans
Voor een nieuw begin.
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foto voorplaat: Dat jonge moerasachtige 
gebiedjes erg in trek zijn bij niet alledaagse 
soorten bleek in het nieuwe natuurgebied De 
Groene Jonker bij Zevenhoven. O.a. dit porse-
leinhoentje broedde er met succes. 

Foto: Boudewijn Schreiner
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Wandelende bomen, die vertraagd, maar 
sierlijk dansen, insecten zo groot als men-
sen en kinderen die vogels en egels schep-
pen, regen en wind, rondvliegende fol-
ders, geroezemoes, en niet te vergeten de 
fanfare, enkele ingrediënten van de door 
de gemeente georganiseerde Dag van het 
Park (30 mei). Met Loes Jalink en Muriël 
Kommer bemannen we de egel/vogel-
stand in het Zuiderpark. Het doel is de 
Egelopvang en de HVB bekend te maken 
bij het publiek en liefst nog wat nieuwe 
leden te werven. Twee weken later staan 
we aan een zonnige Haagse Bosvijver met 
hetzelfde doel (13 juni). Een dag in het 
jaar zijn de kinderen en hun begeleiders 
de baas in het bos en is Staatsbosbeheer 
de gastheer. Bootje varen, koetje melken, 
broodjes bakken boven open vuur, kijken 
hoe roofvogels jagen en futen broeden. 
Kettingzagen vormen weggeselecteerde 
bomen om in reuzenuilen. Verderop in 
het beukenbos kun je klimmen, klaute-
ren, balanceren en, als je pech hebt, naar 
beneden buitelen, avontuur en spanning 
en voor elk wat wils. 
Op 11 juli is er een compleet andere hap-
pening waar we present zijn. In het kader 
van het Westbroekpark Rozenfestival 
heeft de Gemeente een onvervalste 
“English Fair” georganiseerd. Grote witte 
partytenten domineren de frisgroene 
gazons, gelardeerd met duizenden kleu-
rende en geurende rozen. Het fraaie weer 
verhoogt de ambiance; ice tea, appeltaart 
en scones gaan gretig naar de monden. 
Groen-ambtenaren komen buurten en 
wat babbelen, alles heel relaxt. Gelukkig 
konden we ook weer een aantal nieuwe 
leden noteren.
Tussen deze bedrijven door overlegt de 
voorzitter met het Ministerie van LNV over 

diverse Flora- en 
faunawet-zaken 
en schuift hij 
samen met de vi-
cevoorzitter aan 
bij wethouder 
Van Ostayen van 
Leidschendam-
Voorburg. Er 
zijn naar onze 
mening te veel 

klachten over verboden werkzaamheden 
in het vogelbroedseizoen. Het bleek niet 
om falend beleid te gaan zoals wij stel-
den, maar om de uitvoering daarvan. 
Afspraken over betere communicatie en 
voorlichting richting gemeentelijke uit-
voerders moeten de huidige hoeveelheid 
incidenten doen afnemen. 
Samen met Ton Haase mocht ik op 28 
juni het bezwaarschrift toelichten, dat de 
HVB indiende bij het Ministerie van LNV. 
De HVB vindt dat de ontheffing voor het 
bestrijden van de meeuwenoverlast in 
Den Haag ten onrechte is verleend. Op 
maar liefst 6 punten wordt de regel van 
de wet genegeerd. Ton wees er ook nog 
op dat Art. 2 (zorgplicht) in het geding 
was. Ook de advocaat van de Nederlandse 
Dierenbescherming stelde dat de ont-
heffing juridisch volkomen onterecht 
is verleend. Het ministerie vond dat het 
om “veelvuldig belangrijke schade” ging. 
Voldoende aanleiding om een ontheffing 
voor de periode van 5 jaar te verlenen. 
Dat zou betekenen dat de Haagse zilver- 
en kleine mantelmeeuwen 5 jaar vogelvrij 
zijn. Dat kunnen we ons als vogelbescher-
mers toch niet laten gebeuren.
   
Uw voorzitter
Frederik Hoogerhoud

  
    Van de voorzitter
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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

Advies • Aanleg • Onderhoud 
Sierbestrating • Vijvers

070 - 419 03 03
mobiel 06 - 534 903 03

www.bischof.nl

P.E. Bischof
Veursestraatweg 106, 2265 CG  Leidschendam

landscaping

R. Ras, Leidschendam
M. van der Goes, Den Haag
F. Steenhuis, Den Haag
T. Langemeijer, Leiden
R. Oenema, Den Haag
J.F. Burger, Den Haag
C. van Peski Christiane, Den Haag
T. Andela, Den Haag
G. Taalman, Den Haag
C.M. Berendsen-Krom, Den Haag
B.K. Grabar, Den Haag
H.G. van Nieuwamerongen, Rijswijk

 nieuwe leden
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Golfvereniging Leeuwenberg die tot 
op heden in de Vlietzone is geves-
tigd, maar vanwege de aanleg van de 
Rotterdamsebaan en een nieuwe woon-
wijk moet worden uitgeplaatst, heeft 
zijn oog op de Veenzijdse polder laten 
vallen omdat dit een ‘blinde vlek’ in het 
landschap zou zijn. Golf Leeuwenbergh 
gaat met zijn argumentatie voorbij aan 
de beschermde status van het gebied die 
is vastgelegd in verschillende provinciale 
beleidsplannen. Het veenweidegebied is 
naast historisch landschap ook zeer be-

Duivenvoordse polder bedreigd 
door golf
DOOR FREDERIK HOOGERHOuD

Zoals u in de media heeft kunnen lezen, dreigt de Duivenvoordse en Veenzijdse
polder te worden omgevormd tot een golf en countryclub met 27 holes. 

langrijk voor de weidevogelpopulatie 
en als rustgebied voor doortrekkers en 
wintergasten. Binnen de vogel- en na-
tuurbeschermingsverenigingen is grote 
commotie ontstaan over het plan. Er 
worden dan ook al op meerdere fron-
ten acties ondernomen. Ook de Haagse 
Vogelbescherming sluit zich bij de pro-
testen aan.

Op de volgende pagina vindt u de in-
spreektekst van onze voorzitter, bij de 
Gemeenteraad Wassenaar op 21 juni jl.

FOTO: AVN

5



6

“Geachte voorzitter, gemeenteraadsleden,

Met lede ogen neemt de Haagse Vogel bescher ming waar, dat een kleine minderheid van 1200 mensen 
met een hoog charlatan gehalte, een golfmekka wenst te creëren in een landschap dat sinds de 12e 
eeuw onveranderd is. Acht eeuwen lang ploeterden onze voorouders daar om de wildernis die ze von-
den naar hun hand te zetten zodat ze er van konden leven. In harmonie met de natuurlijke processen 
werd in dit cultuurlandschap een monument geschapen dat de huidige aanschouwer in retrospectief 
met ontzag en respect kan classificeren als een onvervreemdbaar relict van de Hollandse drang om 
in symbiose met water, aarde en lucht dit landschap te creëren. 
Een landschap met een verhaal dat, helaas door een stel historisch ethische analfabeten wordt be-
stempeld als “waardeloos”. Waardeloos, omdat niemand er kan recreëren… Is een landschap alleen 
waardevol als er gerecreëerd kan worden? 

We hebben het over een woon- en leefgebied van o.a. 100 vogelsoorten, waarvan er 17 op de “Rode 
Lijst” staan. We hebben het over een landschap dat, Europees gezien, de laatste strohalm is voor 
onze natte weidevogels, zoals grutto en tureluur. Onze hele Europese populatie is afhankelijk van 
het in stand houden, verbeteren en uitbreiden van onze ‘wetlands’. En nu doet een sportvereniging 
een aanval op deze Europese verplichting, want dat is het, om het onderhavige landschap zeker te 
stellen voor de toekomst. Zeker te stellen voor de honderdduizenden die genieten van onze typisch 
Hollandse weidevogels. Zeker te stellen dat de bevoorrechte Kerkehouters tot in lengte der dagen 
kunnen genieten van hun rustige ruime achtertuin. De kwaliteit van dit woongebied, valt of staat 
met de natuurhistorische  kwaliteit van het landschap zoals het er nu ligt. Alhoewel golf in som-
mige situaties een visuele en ecologische verbetering van het landschap kan bewerkstelligen, is dat 
in dit geval beslist niet aan de orde; het plan van de Golfclub Leeuwenbergh is gebaseerd op ‘wish-
full thinking’ en ontbeert elke wetenschappelijke onderbouwing. Het betekent eenvoudig weer een 
omvorming van het landschap tot eenheidsworst, waar geen behoefte aan is. Laten we ons gezond 
verstand gebruiken en stoppen met deze utopische waanzin!”

Voor meer informatie en steun betuigingen 
voor behoud van dit natuurgebied, kunt u 
terecht op www.horstenweide.org

BRON: HAAGS MILIEuCENTRuM

Kleine elektrische apparaten kunt u 
voortaan inleveren op de Haagse stads-
boerderijen Hoeve Bijdorp, Landzigt, Op 
den Dijk en Reigershof. Naast de bakken 
voor deze apparaten, staan er ook zoge-
heten Jekko’s, waarin u lege batterijen en 
spaarlampen kwijt kunt. Met elkaar ‘recy-
celen’ is... ‘wecycelen’!
Het initiatief tot deze actie is genomen 
door producenten en importeurs van 
elektrische apparaten en spaarlampen. 

Door deze producten in te zamelen kun-
nen onderdelen ervan worden herge-
bruikt. Voor de stadsboerderijen levert 
het waardebonnen op, waarvoor ze na een 
tijdje leuke materialen en spellen voor op 
de boerderij kunnen aanschaffen.

Zie voor meer informatie over de materi-
alen die ingeleverd mogen worden en de 
actie www.wecycle.nl

Wecycle op Haagse Stadsboerderijen

http://www.horstenweide.org


Op mijn 12de begon mijn interesse voor 
vogels. In de eerste klas middelbare 
school moesten we voor biologieles 20 
vogels kunnen beschrijven en daarna 
werd je in je presentatie daarover pit-
tig aan de tand gevoeld. Ik heb de jaren 
daarna eindeloos veel met vogelboek en 
verrekijker door duinen en bossen ge-
dwaald, werd voorzitter van onze biolo-
gieclub op school en organiseerde veel 
vogelexcursies in de vroege ochtend-
uren. 

In de studietijd (economie) raakte deze 
hobby op de achtergrond tot eind ne-
gentiger jaren, toen ik bij de financieel-
economische directie van het Ministerie 
van VROM kwam te werken en daar een 
actieve club vogelaars aantrof. Met hen 
werd de interesse weer opgepakt. Bij die 
directie werkte ook Wim Kooij, die mij 
polste voor een bestuursfunctie. Helaas 
zat ik op dat moment in een zeer drukke 
periode als hoofd van een beleidsafde-
ling met politiek gevoelige beleidson-
derwerpen, wat geen recht zou doen aan 
het nemen van bestuursverantwoorde-
lijkheid. 

Toch knaagde er iets; ik hecht er na-
melijk aan om naast een betaalde baan 
me in te zetten voor  maatschappelijke 
organisaties. Ik had dat voorheen ook 
jaren gedaan. Zo ben ik bijvoorbeeld 
zeven jaar voorzitter geweest van het 
bestuur van een lagere school in de 
tijd van de hervorming van kleuter- en 
lager onderwijs naar basisonderwijs. In 
die functie kwam alles aan bod: van de 

overgang naar een nieuwe financiering, 
de jaarlijkse personeelsformatie en de 
avonden met de ouders tot het oplossen 
van verstopte wc’s en het dichttimmeren 
van kapotte ramen na een woelige oude-
jaarsnacht. Aletta kent mij ook uit die 
tijd.  Daarna heb ik ook andere besturen 
met heel andere doelen geleid. 

Zodra de werkdruk wat minder werd en 
Wim Kooij mijn pad weer kruiste, hoefde 
ik niet lang na te denken. In mijn inwerk-
tijd ben ik bijzonder onder de indruk ge-
raakt van de inzet van zoveel mensen en 
van wat er allemaal tot stand wordt ge-
bracht; het inspireert mij ook de handen 
uit de mouwen te steken. Ik besef dat de 
Haagse Vogelbescherming geen behoefte 
heeft aan een top down aansturing, maar 
juist een bottum up ondersteuning. Daar 
wil ik me de komende jaren dan ook van 
harte voor inzetten.

Even voorstellen… Veronica van Berkel
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DOOR YVONNE VAN DE PITTE

Op 25 mei jl. las ik in De Volkskrant 
een verslag van Caspar Jansen over een 
bezoek aan Meijendel en Berkheide. Hij 
bezocht dit gebied onder begeleiding 
van Hans Lucas naar aanleiding van het 
ingrijpende natuurherstel dat daar door 
Dunea is uitgevoerd. Wat mij in zijn arti-
kel vooral opviel, was de waarneming van 
een aantal tapuiten tijdens dit bezoek en 
dat is dan ook de reden van dit stukje.
 Ik nam contact op met Dunea en sprak 
o.a. met Hans Lucas. Hij vertelde me dat 
er in april 52 nestkasten voor tapuiten 
zijn geplaatst in het duingebied en dat er 
onderzoek wordt gedaan naar de redenen 
waarom de tapuit niet meer broedt in het 
duin. 
 
Twee veronderstelde redenen zijn de ach-
teruitgang van het konijn en de vergras-
sing. De toch al schaarse maar slimme 
konijnen, graven tegenwoordig vanwege 
predatie door de vos hun holen niet meer 
in open stukken maar onder duindoorn-
struiken. Deze plekken zijn echter onge-
schikt voor de tapuit die, zoals bekend, in 
ons duingebied in konijnenholen broedt. 
Nu zijn er in april op meer geschikte, open 
plekken nestkasten geplaatst en de tapui-
ten tonen duidelijk belangstelling. Als ze 
erin gaan broeden rijst de vraag of er wel 
voldoende voedsel zal zijn om de jongen 
groot te brengen. 
 
Wegens de vergrassing is het voedselaan-
bod sterk afgenomen. Vanwege de begra-
zing door vee is het gras weliswaar kor-
ter dan vroeger maar de grasmat is dik. 

Zullen ze voldoende insecten kunnen 
vinden (zoals rozenkevers) om hun jon-
gen in leven te houden?
Het gaat om een experiment dat 2 jaar zal 
duren. Doel van het onderzoek is duide-
lijker inzicht te krijgen in de oorzaken 
van de achteruitgang van de tapuit in het 
Nederlandse duingebied.
 
Nestkasten horen uiteraard niet thuis in 
een natuurgebied en zullen daarna dan 
ook verwijderd worden. Mocht het expe-
riment slagen, dan is weer de vraag of de 
tapuiten zich opnieuw zullen vestigen in 
het duin. Bij de vele vragen die beantwoord 
moeten worden, rijst bij mij dan wéér een 
vraag. Namelijk, áls die nestkasten verwij-
derd worden, verdwijnen meteen ook 52 
mogelijk geschikte broedplaatsen… Dan 
hebben we misschien wel een antwoord 
op de vraag waaróm de tapuit als broed-
vogel is verdwenen, maar we hebben hem 
er niet mee terug en dat zou ik erg jam-
mer vinden. 
 
Het is echter te vroeg om conclusies te 
trekken en ik kijk met veel belangstelling 
uit naar de nadere berichten die Dunea 
hieromtrent in het najaar zal publiceren. 
Wordt vervolgd…

Hoop voor de tapuit?

FOTO: DuNEA
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DOOR MARK BOVENS

Achter ons huis staat een voormalige 
school met een groot plat dak met stenen. 
Net een kiezelstrand. Vorig voorjaar ves-
tigde er zich een familie zilvermeeuwen. 
En ja, dat gaf een rotherrie. Laat niemand 
zeggen dat het wel meevalt, want dat is 
niet zo. Bij zonsopgang, zeven dagen per 
week, ook in het weekeinde, beginnen ze 
met roepen en dat gaat door totdat de zon 
weer onder is. Ik ben al meer dan 35 jaar 
lid van de HVB, maar menig ochtend, zo 
rond een uur of vijf, wenste ik heel graag 
dat ik een luchtbuks had. Vogelaar of 
niet, ik had ’m zeker gebruikt.

Maar goed, broedende meeuwen bij 
de buren, bieden wel de gelegenheid 
voor interessante waarnemingen. Dan 
maar van de nood een deugd gemaakt. 
Zilvermeeuwen zijn koloniebroeders 
die nauw blijken samen te werken. Het 
broedgebied wordt permanent en met 
militaire precisie bewaakt. Elk moment 
van de dag patrouilleren er meeuwen in 
het luchtruim. Meestal cirkelt er eentje 
op enkele honderden meters hoogte, als 
een soort AWACS, om roofvogels te spot-
ten, terwijl een andere op dakhoogte pa-
trouilleert op zoek naar katten en vossen. 
Daarnaast staan er ook altijd een paar 
meeuwen op wacht op strategische pun-
ten, zoals schoorstenen en dakkapellen. 
Zodra een meeuw een alarmroep geeft 
stijgen die wachters op, als F-16’s van een 
luchtmachtbasis, en nemen ze deel aan de 
verdediging.

Zilvermeeuwen moeten uitstekende ogen 
hebben, want zelfs het kleinste stipje roof-

onze rotmeeuwen

vogel aan de horizon leidt feilloos tot grote 
opwinding. De meeuwen gaan dan over 
tot alarmfase 2 en vliegen, met geknikte 
hals en snelle vleugelslag, luid kekkerend 
in de richting van de bedreiging. Dat doen 
ze niet alleen bij roofvogels, maar ook bij 
ooievaars - erg handig trouwens, zo ben 
je als vogelaar gelijk gewaarschuwd als er 
iets interessants overvliegt.

Hoe de familieverhoudingen liggen, heb 
ik niet goed kunnen ontdekken. Er waren 
bij ons maar drie jongen, maar er waren 
soms tientallen meeuwen actief of passief 
bij de bewaking betrokken - it takes a co-
lony to raise a seagull. Misschien waren dat 
broeders op nabijgelegen daken. De waak-
zaamheid is het grootst wanneer de jon-
gen vliegvlug worden. Aanvankelijk zaten 
ze wat verscholen achter de beschutting 
van de top van een grote conifeer, maar 
na een paar weken scharrelden ze over 
het hele dak, permanent begeleid door 
meerdere meeuwen die luid ‘pas op, kijk 
uit’ riepen. Zodra een van de ouders ar-
riveerde, was het de beurt aan de jongen 
om hard te roepen. Ze tikken dan tegen de 
snavel van de ouder, bedelend om voed-
sel. 

Dit voorjaar is een buurman elke zaterdag 
op het dak van de voormalige school ge-
klommen om er wat rond te lopen. Dat 
heeft er voor gezorgd dat de meeuwen nu 
een eindje verderop zijn gaan broeden. 
Het is een verademing om weer normaal 
te kunnen slapen, maar ik mis ze wel. Het 
waren rotmeeuwen, maar het waren wel 
onze rotmeeuwen. 
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Aantallen jongen Den Haag e.o.
Als we een consequent rekensommetje 
loslaten op de Haagse productie, inclu-
sief de buitengebieden, met een aanwas 
van 1,5 jong per jaar (landelijk gemid-
delde) komen we op: 

De totaalproductie komt dan op 90 jon-
gen. Als ze net zo honkvast waren als 
Spakenburgers, zouden er dus 20 vol-
wassenen + 90 jongen = 110 specimen 
van de familie Ciconidae in Den Haag 
Noord rondzwerven. Zoals gezegd zijn 

ooievaars in de Haagse regio (vervolg)

1979-1981 Voorschoten (Duivenvoorde)  3 x 1,5 =   4,5  jongen

1981-1995 Wassenaar (dierenpark)  15 x 1,5 =  22,5  jongen

1993-2006 Kerkehout (Wassenaar) 14 x 1.5 =    21  jongen

1993-1997 Duindigt (landgoed)  4 x 1,5 =      6  jongen

2007-2009 Kasteel Oud-Wassenaar  3 x 1,5 =   4,5  jongen

1998-2009  Marlot (parkflat) 12 x 1,5 =     18  jongen

2004-2005 Koekamp (SBB)  2 x 1,5 =      3  jongen

2007-2008 Leidschendam (Schakenbosch)  2 x 1,5 =      3  jongen

2007-2009 Kleine Loo (Engelse school)  3 x 1,5 =  4,5  jongen

2007-2009 Parelmoerhorst (flat)  3 x 1,5 =  4,5  jongen 

DOOR FREDERIK HOOGERHOuD

In de vorige Wulp (nr. 2, mei) heeft u kunnen lezen over de (geschiedenis van de) 
ooievaarspopulatie in Den Haag en omstreken. In dit vervolg gaan wij hierop meer in 
detail in. 

FOTO: REDACTIE
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het er maar 39. Waar zijn al die broeders 
en zusters, nichten en neven gebleven? 
In een vorige aflevering heb ik al uitge-
legd dat jonge wilde ooievaars de eerste 
paar jaar van hun leven op trek gaan 
naar Afrika en daar wel vier jaar blijven 
(afhankelijk van de aanwezigheid van 
voedsel). Helaas overleeft ca 50% deze 
trektocht niet. De overwinterende ooie-
vaars op het weiland van Reigersbergen 
blijken gewoon te forenzen tussen ver-
schillende plaatsen in Nederland. 

Waarnemingen
Wat betreft de waarneming hebben wij 
het tegenwoordig heel wat gemakkelij-
ker dan Jac. P. Thijsse. Met telescopen en 
telelenzen lezen en fotograferen we de 
geringde ooievaarspoten. We sturen de 
gegevens naar het ringarchief in Alphen 
a/d Rijn en ontvangen per e-mail het 
doopceel van de betreffende individuen. 
Op dit moment heb ik van vier waarne-
mers/fotografen 11 ringnummers, waar-
van er 10 getraceerd zijn. 
De enige geringde ooievaar die we als 
Haagse ingezetene kunnen bestempe-
len is nummer 1907. Geboren in een pe-
renboom van buitenstation Herwijnen 
in 1993. Deze vogel broedde eerder in 
Wassenaar en nu, mogelijk, Marlot. 
Het moge duidelijk zijn dat er weliswaar 
sprake is van een Haagse groep, maar dat 
er weinig residerende Hagenaars bijzijn. 
“Locals” meldden mij dat er ooievaars 
bij zijn uit Delft, Berkel en Rodenrijs, 
Nootdorp en Zoeterwoude (Geerpolder). 
Deze laatste zijn inmiddels weer terug 
op honk. Bij de laatste wintervoeractie 
telden we nog 28 ooievaars, waarvan 6 
geringd. 
Het blijkt dus dat de groep met een 

maximum van 39 niet stabiel is en ook 
niet consistent van samenstelling. 
Waarnemingen uit Den Haag Zuid 
(Uithof/Madestein) en gegevens over de 
vele her en der opgerichte  ooievaarspa-
len en het fenomeen bijvoedering leve-
ren weer stof op voor eventuele vervolg-
artikelen. 

Uit dit verhaal mogen we toch wel con-
cluderen dat Den Haag voorlopig als 
ooievaarsstad kan worden aangemerkt; of 
dat zo is, blijft onzeker. Duidelijk is dat 
het natte weidegebied van Reigersbergen 
hier een hoofdrol vertolkt en dat dit re-
lict van de veenweidegebieden voor onze 
blazoenvogel van essentieel belang is.

ooievaarsringen
Wie in het bezit is van een camera met 
tele lenzen en/of een telescoop, kan 
door middel van deze optiek onder 
gunstige omstandigheden de ooievaars-
ringen aflezen. Door het verzamelen 
van deze informatie kunnen we de hui-
dige woon- en verblijfplaatsen van onze 
Reigersbergengroep achterhalen. 

Voor zover bekend hierbij de actuele in-
formatie.

Ooievaar   –   Ringnummers 
1  049 en M5779 gele cijfers in zwart-

plastic /aluminium 
Deze ooievaar is geboren te Antwerpen, 
vermoedelijk ZOO-Planckendael, in 
2004 geringd als broedvogel gemeld in 
Leidschendam 2007 (Schakenbosch).

2  074 en M5909 gele cijfers in zwart-
plastic / aluminium 
Geboorteplaats onbekend. Als eerstejaars 
geringd door Jean Niesz te Mechelen. 

11
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Vanaf begin 2010 gespot in Voorburg op 
de nieuwe nestpaal bij Molen de Vlieger.

3  031 en M5685 gele cijfers in zwart-
plastic / aluminium 
Geboren bij Antwerpen in 2002, broed-
vogel Delft. Laatste melding 2007 en 
heden in Reigersbergen.

4  020 en M5775 gele cijfers in zwart-
plastic / aluminium 
Nog geen gegevens gevonden.

5  2393 aluminium ring 
Geboren in ooievaarsstation in 
Rossum en al jarenlang broedvogel in 
Ouwehands Dierenpark.

6  2400 aluminium ring 
Geboren Dierenpark Wassenaar in 1994. 
Al jarenlang broedvogel in Wijk bij 
Duurstede.

7  1398 aluminium ring 
Geboorteplaats onbekend. Sinds 
1994 broedvogel boerderij ’t Geertje 
Zoeterwoude.

8  9663 aluminium ring 
Geboren ooievaarsstation De Lokkerij bij 
Meppel in 2009. Heeft grijs/rode poten. 
Het enige juveniel in de groep.

Van diverse kanten kreeg ik bericht dat op één van de flats aan het Isabellaland  
(Mariahoeve) ooievaars aan het nestelen waren. Na een poging in 2009 zou er 
een nesttafel geplaatst zijn. Helaas heb ik nog niet kunnen ontdekken waar het 
nest precies ligt. Naast het Indonesische restaurant heb ik een paar keer een ooie-
vaar op de dakrand gezien. Wellicht weet een van onze lezers meer van dit broed-
geval?

Volgens een krantenbericht heeft een koppel ooievaars op het dak van Don Bosco 
(Rijswijk) vier jongen grootgebracht, ook hier graag meer informatie van onze 
lezers via bovengenoemd e-mailadres.

9  9163 aluminium ring 
Geboren Bennebroek/Heemstede in 
1998. Verder geen meldingen.

10  1907 aluminium ring 
Geboren in een perenboom in buitensta-
tion Herwijnen in 1993. Was broedvogel 
in Wassenaar, nu broedvogel in Den 
Haag (Marlot).

11  8035 aluminium ring 
Deze vogel is volgens een melding uit 
Frankrijk al enige jaren dood. Het num-
mer is echter te zien op een scherpe foto 
van Peter Jansen en bovendien door Rob 
Verhaaf en de auteur meerdere malen 
afgelezen met de telescoop. 

Door de gegevens van Rob Verhaaf, Peter 
Jansen en de mijne te vergelijken, heb ik 
door combineren en deduceren van de 
16 waarnemingen met de commentaren 
van Annemiek Enters en Wim van Nee, 
vorenstaande 11 nummers met zeker-
heid kunnen vaststellen.

Wie meer gegevens heeft, wordt vrien-
delijk verzocht deze door te geven aan 
frederik@hoogerhoud.nl met vermelding 
‘ooievaars ringen’.

mailto:frederik@hoogerhoud.nl
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DOOR CAROLINE WALTA

Zondag 11 juli 2010 - op deze zonovergo-
ten morgen, fiets ik van mijn woonplaats 
Voorburg naar het strand. Onderweg valt 
mijn oog op een vuilniszak, die aan de 
overkant op de weg ligt. Als ik beter kijk, 
zie ik dat het geen zak is, maar een gans. 
‘Dom gansje, je op deze manier opwar-
men aan het asfalt, is vragen om proble-
men.’ Inderdaad, er komt een auto aan, 
die hem nog net met een boog over de 
trambaan kan ontwijken. Gelukkig rijdt 
er een fietser op de ventweg, die de gans 
met zwaaiende armbewegingen de stoep 
opjaagt. ‘Goede actie’, denk ik en rij ver-
der. 
 
Nog éven kijk ik om en zie dat de gans 
weer naar de weg waggelt. Ik steek over 
en fiets terug. Van dichtbij zie ik dat het 
een mooie grauwe gans is, een groot jong. 
Ik stap af en loop naar hem toe, maar de 
vogel blijft op het asfalt liggen. Dit vind 
ik geen goed teken. Als ik nog dichterbij 
kom, probeert hij weg te strompelen en 
slaat met zijn vleugels. Er zit bloed aan 
zijn rechterpoot. Voorzichtig dirigeer ik 
hem naar de stoep aan de overkant, waar 
gras is met een slootje. Daar ga ik bij hem 
zitten. 
 
‘Wat nu?’ vraag ik mij hardop af. ‘Had 
ik maar een auto, dan kon ik je naar 
Vogelasiel De Wulp brengen.’ Ik puzzel 
dat ik hem misschien in mijn strandhand-
doek kan wikkelen en achterop de fiets... 
Nee, dat is geen goed idee. Dan bedenk 
ik me, dat ik ooit het telefoonnummer 
van de Haagse Dierenambulance in mijn 

Kans voor een gans

mobiele telefoon heb gezet. Eerst twijfel 
ik om te bellen: ‘zullen ze me niet uitla-
chen om deze actie?’ Maar nee, ik word 
zeer vriendelijk te woord gestaan en er is 
alle begrip. Ik geef nauwkeurig de loca-
tie door en blijf bij de gans om (mensen 
met) honden op afstand te houden en te 
voorkomen dat de vogel wéér de straat 
op gaat (hij wil maar steeds terug naar de 
plek waar hij lag). 
 
Al gauw komt de dierenambulance aan-
gereden. De medewerker vangt de gans 
in één behendige beweging met een net. 
Hij bekijkt de vogel en laat mij zien, dat 
hij ook een wond aan zijn hals heeft. Ik 
wijs in de richting van waar ik hem heb 
gevonden. De bekwame medewerker legt 
uit, dat de gans waarschijnlijk tegen de 
elektriciteitskabel van de tram is gevlo-
gen en vervolgens op de weg is gevallen. 
De gans stribbelt een beetje tegen, maar 
gaat uiteindelijk mee. In een witte katten-
mand. Achterin de ambulance liggen twee 
overleden poezen en de ambulancemede-

Gansje liefdevol verpleegd
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werker zegt, dat de gans het eerste levende 
dier is wat hij vanmorgen ophaalt.
Ik hoop dat de gans levend bij Vogelasiel 
De Wulp is aangekomen, dat hij daar ge-
neest en terug kan in de natuur. Of dat 
hij daar rustig kan inslapen. Alles beter 
dan eindigen als verloren vuilniszak op 
de weg...

Maandag 12 juli 2010 - bericht van Vogel-
asiel De Wulp, door medewerkster Carla:
“Het gaat goed met het gansje, ik heb 
hem persoonlijk gehecht. Ik ben er bijna 
zeker van dat het helemaal goed gaat 
komen met die lelijke wond. Hij maakt 
wel een rommeltje van zijn hok; doordat 
hij steeds op het randje van de waterbak 
gaat staan, valt die steeds om. Het is echt 
een leukerd!”

Zondag 25 juli 2010 - een update vanuit De 
Wulp:
“Ondanks dat het minder ging met gansje 
(zijn schouder blijkt kapot en hij wilde 
niet goed eten), is hij toch weer toch weer 
wat gaan opknappen. We hebben hem 
kroos zien eten en toen snel tussen de an-
dere ganzen (en eenden) gezet. Dit heeft 
hem gestimuleerd, want hij blijft eten en 
loopt nu rustig rond. We hebben contact 
gehad met een man die in de buurt woont 
van waar  jij hem gevonden hebt en hij 
zegt de vogel te kennen. Hij is bereid een 
oogje in het zeil te houden en ook in de 
winter bij te voederen.”

Maandag  2 augustus - gansje is door Ruud 
van der Waard uitgezet op de plek waar 
hij vandaan komt:
De vogel blijkt als kuiken te zijn opge-
vangen en grootgebracht door Lisette en 
Willem uit Voorburg! Gansje heet Jarred 

(spreek uit als: Gerrit) en wij ontvingen 
deze foto van hem als kuiken. Hij zwemt 
weer rond in ‘zijn’ vijver aan de rand van 
Voorburg, met diverse (sier)eenden- en 
ganzenvriendjes.

Woord van dank
Zelf ben ik –naast mijn secretaresse-
baan– vrijwilliger bij de Haagse Vogel-
bescherming, waar ik o.a. de redactie van 
het ledenblad verzorg. 
Alleen… de vrijwilligers van de Haagse 
Dierenambulance en Vogelasiel De Wulp, 
dat zijn de medewerkers die dagelijks 
(soms ook in de avond en nacht) bezig 
zijn met het zware werk! 
Gewonde dieren, dode dieren. Voeren, 
verplegen, schrobben en poep ruimen. 
Voor hen neem ik dankbaar mijn petje af 
en er is een kleine donatie naar deze ge-
weldige instellingen onderweg. Wie wil 
en kan, nodig ik uit mijn voorbeeld te 
volgen. N.B.: Lisette en Willem, ook jullie 
bedankt voor jullie gift!

www.dierenambulancedenhaag.nl 
(meldkamer: 070 3 28 28 28)
www.vogelasieldewulp.nl 
(Heliotrooplaan 15 bij park Meer en Bos, 
tel. 070 3 23 15 68)

Gansje blijkt uit een Voorburgs gezin te komen!

FOTO: LISETTE EN WILLEM

http://www.dierenambulancedenhaag.nl
http://www.vogelasieldewulp.nl


Contactadres CEL: tel. 070 354 89 74, e-mail: hvbexcursies@live.nl
Voor een toelichting verwijzen wij u naar “Het Kader”, na het overzicht van deze excursies.

Zaterdag 4 september 2010
Hellegatsplaten
Dagexcursie met eigen vervoer***
De trektijd begint, dus gaan wij deze wateren 
weer opzoeken. Wij bezoeken de nieuwe hut, 
die een mooi uitzicht geeft. Hopelijk kunnen 
wij hier een visarend of een zeearend waar-
nemen.
Leiding: André Kommer
Tijdstip: 8.00 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Station 
Maria hoeve, kant Voorburg (Appel gaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres.
Kosten: vervoer

Zondag 12 september 2010
Tafelbergheide (Crailoo)
Dagexcursie met eigen vervoer ***
De Tafelbergheide is een hoog gelegen, 
glooiend heideterrein gelegen in het Gooi. 
We  maken tijdens onze wandeling door het 
gebied kans om de grauwe klauwier en raaf 
waar te nemen.
Leiding: Ton Haase
Tijdstip: 8.00 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Station 
Mariahoeve, kant Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres.
Kosten:  vervoer

Donderdag 16 september 2010
Kijfhoek en Bierlap
Ochtendexcursie ***
Wij maken een wandeling door het gebied en 
zullen proberen om de naar hun overwinte-
ringsgebied trekkende vogels waar te nemen. 
De bedoeling is deze wandeling eens per twee 
maanden te herhalen.
Leiding: Corry Ammerlaan
Tijdstip: 9.30 uur tot ongeveer 12.30/13.00 
uur.
Verzamelpunt: parkeerplaats Kievitsduin 
Meijendel (Meijendelseweg, Wassenaar) 
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres.
Kosten: toegang Kijfhoek en Bierlap met 
dagkaart of passe-partout

Zaterdag 18 september 2010
De Kwade Hoek Goeree
Dagexcursie met eigen vervoer ***
De trektijd van de paapjes is begonnen, wij 
zullen een wandeling maken door het duin 
en over het strand van ongeveer 15 km.
Leiding: Corry Ammerlaan
Tijdstip: 8.00 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Station 
Mariahoeve, kant Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres.
Kosten:  vervoer

Zondag 26 september 2010
De Pier van IJmuiden
Dagexcursie met eigen vervoer ***
Tijdens de trektijd is de pier een goede plek 
om de trekvogels die langs de kust vliegen te 
kunnen waarnemen. Misschien kunnen wij 
de Jan van Gent in de kijker krijgen. Vooraf 
of erna, zullen we het gebied bij het duin-
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LET OP: wegens verbouwing is de parkeer-
plaats bij het Ministerie van Landbouw op de 
Bezuidenhoutseweg niet beschikbaar - nieuw 
tijdelijk verzamelpunt is Station Mariahoeve 
aan de kant van Voorburg (Appelgaarde).

mailto:hvbexcursies@live.nl


meertje afstruinen, op zoek naar baardman-
netjes.
Leiding: Ton Haase
Tijdstip: 8.00 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Station 
Mariahoeve, kant Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres.
Kosten:  vervoer

Zaterdag 2 oktober 2010
Trekvogelteldag
Dagexcursie met eigen vervoer ***
De trekvogels tellen met SOVON. Wij willen 
dit in de Peel gaan doen. Mocht blijken dat er 
weinig trek is, dan is dit gebied ook interes-
sant om ‘gewoon’ te gaan vogelskijken.
Leiding: Jaap Zoet
Tijdstip: nader te bepalen i.v.m. te rijden 
afstand, wordt aan de deelnemers bekend 
gemaakt
Verzamelpunt: parkeerplaats Station 
Mariahoeve, kant Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres.
Kosten: vervoer

Zaterdag 2 oktober 2010
natuurfotografie 
Ochtendexcursie met eigen vervoer ***
Een cursus voor bezitters van een spiegelre-
flex camera, om onder deskundige leiding tot 
betere natuurfoto’s te komen.
Maximaal 8 personen, zodat de groep niet 
te groot wordt. Boudewijn Schreiner is bin-
nen de vereniging bekend om zijn kwalitatief 
mooie vogelfoto’s (zie deze mooie cover).
Leiding: Boudewijn Schreiner en André 
Kommer
Tijdstip: 8.30 uur tot 13.00 uur
Verzamelpunt: afhankelijk van het te be-
zoeken gebied, wordt aan de deelnemers 
bekend gemaakt
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres.
Kosten:  vervoer

Zaterdag 9 oktober 2010
oostvaardersplassen
Dagexcursie met eigen vervoer **
De trek van eenden, ganzen en roofvogels 
is begonnen en we hopen hiervan iets mee 
te krijgen. In de ochtenduren gaan we naar 
diverse vogelkijkhutten langs de Knardijk. 
Na de lunch bezoeken we de uitkijkpunten, 
zoals de Grote en Kleine Praambult en het 
vogelobservatiepunt aan het Jan van den 
Boschpad. Ook kunnen wij nog naar enkele 
bezoekerscentra.
Leiding: André Kommer
Tijdstip: 8.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Station 
Mariahoeve, kant Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres.
Kosten: vervoer

Zaterdag 23 oktober 2010
Het Groene Strand en de Slikken van 
oostvoorne
Dagexcursie met eigen vervoer ***
Tijdens de trektijd is de gehele kustzone voor 
de waarnemingen interessant. Deze dag wil-
len wij het Groene Strand en de Slikken bij 
Oostvoorne bezoeken.
Leiding: Jaap Zoet
Tijdstip: 8.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Station 
Mariahoeve, kant Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres.
Kosten:  vervoer

Zaterdag 30 oktober 2010
neeltje Jans en Brouwersdam
Dagexcursie met 1 of 2 busjes **
Deze dag zullen wij de trekkende steltlopers, 
zoals steenlopers en drieteentjes zeker te zien 
krijgen. Bij gunstige westenwind kunnen wij 
bij de Brouwersdam misschien specifieke 
zeevogels waarnemen.
Leiding: Jaap Zoet
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Tijdstip: 8.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Station 
Mariahoeve, kant Voorburg (Appelgaarde)
Opgave en kosten: Opgave door overma-
king van € 27,50 op rekening 271.84.86 van 
de Haagse Vogelbescherming, afdeling ex-
cursies onder vermelding van “Neeltje Jans”. 
Het bedrag dient uiterlijk 1 oktober op de 
rekening te staan. Deelname op volgorde 
van betaling. 

Zaterdag 13 november 2010
Korendijkse Slikken
Dagexcursie met eigen vervoer ****
onder leiding van een medewerker van 
de Vogelwerkgroep ‘Hoeksche Waard’, 
maken wij een laarzentocht door de slik
ken. Dit is een zware tocht, waarbij een 
goede lichamelijke conditie is vereist. 
Goede laarzen en beslist geen wandel
schoenen dragen.
Leiding: Janus Verkerk
Tijdstip: 8.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Station 
Mariahoeve, kant Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres.
Kosten: vervoer

Donderdag 18 november 2010
Kijfhoek en Bierlap
Ochtendexcursie ***
Wij maken opnieuw een wandeling door het 
gebied en zullen uitzien naar de wintergas-
ten zoals koperwieken en kramsvogels. De 
volgende wandeling staat gepland voor don-
derdag 20 januari 2011.
Leiding: Corry Ammerlaan
Tijdstip: 9.30 uur tot ongeveer 12.30/13.00 
uur.
Verzamelpunt: parkeerplaats Kievitsduin 
Meijendel (Meijendelseweg, Wassenaar) 
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres.
Kosten: toegang Kijfhoek en Bierlap met 
dagkaart of passe-partout
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Zaterdag 27 november 2010
Grebbeberg en Blauwe Kamer
Dagexcursie met eigen vervoer ***
De excursie die wij hebben gemaakt op 20 
juni, willen we nu herhalen. Wij verwachten 
ransuilen waar te kunnen nemen en waar-
schijnlijk ook de grote zilverreiger.
Leiding: Jaap Zoet
Tijdstip: 8.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Station 
Mariahoeve, kant Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres.
Kosten: vervoer

Zaterdag 11 december 2010
De Banken / strand bij ’s Gravenzande
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer 
***
Bij de Banken worden regelmatig bijzon-
dere waarnemingen gedaan. Verder zullen 
het strand bij ’s Gravenzande en de duinen 
bij Hoek van Holland worden bezocht. Deze 
laatste zijn tamelijk nieuwe duinen, waar de 
natuur een opmerkelijke ontwikkeling door-
maakt.
Leiding: Jaap Zoet
Tijdstip: 8.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Station 
Mariahoeve, kant Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres.
Kosten: vervoer

Meerdaagse reis Duitsland
De voorbereidingstijd om een meer-
daagse reis naar Duitsland te organi-
seren om kraanvogels te zien, zoals 
in de vorige Wulp aangekondigd, is 
te kort gebleken om tot goede resul-
taten te komen. Dit najaar wordt het 
dus NIET, maar wat in het vat zit…
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CEl lezingen
Maandag 20 september 2010
Spreker: Rob ter Ellen - “Vogelreis naar 
Oman”
Rob is een bekende binnen de HVB en zo’n 
beetje onze huisleverancier van kijkers en te-
lescopen. Hij begeleidt eveneens vogelreizen 
en zal over deze bijzondere reis verslag uit-
brengen.

Maandag 18 oktober 2010
Spreker: Peter de Barse - “Trek van de 
kraanvogels”
Peter is onze gids in de Hoeksche Waard. Hij 
zal ons op de avond het een en ander over de 
trek van de kraanvogels vertellen. 

Maandag 15 november 2010
Spreker: Vincent van der Spek - “Vogels 
van Madeira”
Vincent is één van onze Gouden Wulp-dragers. 
Naast het genoemde onderwerp zal hij even-
tueel meer foto’s laten zien van zijn laatste 
vogelreizen. 

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

Excursie Eendenkooi
Data: zondagochtend 26 september 
en zondagochtend 10 oktober 
Tijd: 10.00 uur
Verzamelpunt: Zuiderpark (locatie 
volgt bij aanmelding) 
Thema: de werking van een eenden-
kooi
Door: Ruud van der Waard
Tijdsduur: ca. 1,5 uur
Kosten: gratis
Geen honden toegestaan
Aanmelden: telefonisch op 
06 - 47 460 159 tussen 18.00 en 21.00 
uur

H E T  K A D E R
Contact CEL: telefoon 070-354 89 74 
e-mail: hvbexcursies@live.nl
Penningmeester CEL: Jan Pietersen, Hengelolaan 
948, 2544 GK Den Haag, telefoon: 070-367 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 deel-
nemer wilt meerijden. Kosten voor meerijden is
€ 0,06 per kilometer, af te rekenen met de chauf-
feur.
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 Vogelbe-
scherming, afdeling excursies. Annuleringen schrifte-
lijk 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 penning meester.
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 kle-
ding en handschoenen. In de zomer ademende kle-
ding in lagen met voldoende bedekking tegen felle 
zon en eventueel insecten.
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I N  M E M O R I A M

Joop Weerdesteijn

Donderdagavond  29 juli jl. ontviel ons plotseling een van de belangrijkste vrijwilligers van 
vogelasiel De Wulp. Joop was de belangrijkste fan en steun en toeverlaat van het levenswerk 
van zijn echtgenote Lily.  Hij ontpopte zich als vliegende keep voor heel veel  werkzaamheden 
die zich buiten het asielgebouw afspeelden.  
Joop trof je niet op laarzen in de volières, maar Joop keek – na afloop van zijn eigen dagelijkse 
werk – over de schouder van Lily mee of er nog wat nodig was op het gebied van de asiel-orga-
nisatie en dan deed hij gewoon wat nodig was.  
Als Lily haastig binnenstormde met dozen vol vliegklare vogels, had ze weinig woorden nodig. 
Joop legde zijn werk neer, bracht de dieren naar de juiste plek en gaf ze hun vrijheid terug.  Hij 
reed talloze keren naar IJmuiden om vis te halen voor het asiel. Nam geruisloos de taak van 
penningmeester op zich, toen er enkele jaren geleden een kink in de kabel kwam en de boek-
houding stagneerde. Zorgde voor de verzekeringen,  het kopieerwerk, het personeelsbeleid en 
voor voldoende geld om de kleine kas draaiende te houden. En hij bracht zelf de post naar het 
secretariaat, omdat dat de kosten van postzegels voor het asiel uitspaarde.
We zagen hem nauwelijks. Lily sprak vaak terloops over hem: “Oh, dat heeft Joop even uitge-
zocht of geregeld.” Joop kwam niet op recepties of activiteiten van de vereniging. Eens per jaar 
een afspraak met de kascommissie om de boeken te laten controleren en die waren altijd prima 
in orde. Hij was vooral achter de schermen de onmisbare, flexibele schakel die het vogelasiel 
hielp draaiende houden.
We wisten niet dat hij ziek was. Het is zelfs de vraag of hij dat zelf wel wist. In ieder geval heeft 
hij de klachten die zich ongetwijfeld al enige tijd openbaarden nooit als ernstig aangemerkt. 
Ook daarmee stelde hij zichzelf op de achtergrond. Toen Joop dus opeens in het ziekenhuis 
belandde gingen er geen alarmbellen rinkelen. De verwachting was dat hij in Leijenburg weer 
snel beter gemaakt zou worden. Helaas heeft dat een heel andere wending genomen. De op-
name bleek acuut en de ziekte onherstelbaar. 

Beste Joop,  je had nog zoveel tijd willen besteden aan het werk dat je samen met Lily voor het  
vogelasiel deed. Die tijd is je helaas niet gegund. Opeens vloog je weg. We zullen je missen en 
in gedachten koesteren. Want bevlogen en onbaatzuchtige vrijwilligers van jouw kaliber zijn 
zeldzaam.
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DOOR TOM LOORIJ

Deel 7: de Klapekster

En zo verging het mij ook. Sterker 
nog, ik kon zelfs geen waarneming van 
een klapekster tevoorschijn toveren in 
Nederland zelf. Overigens is dat niet 
zo gek als je in Voorburg woont, je de 
meeste keren vogels gaat kijken in je 
naaste omgeving en zeker in het win-
terseizoen nauwelijks of nooit gaat vo-
gelen op de Veluwe. Want daar heb je 
de beste kans deze Rode Lijst soort in 
Nederland nog te zien.

Elk jaar overwinteren er namelijk 250 
tot 400 exemplaren van deze vogel in 
Nederland, driekwart hiervan op de 
heidevelden en in de hoogveengebie-
den in het oosten en het zuiden van 
het land. Het zwaartepunt ligt daarbij 
op de Veluwe. Als je daar zorgvuldig 
alle eenzame boomtopjes afzoekt, is de 
kans groot dat je beloond wordt met 
een waarneming van deze markante 
vogel. Ze hebben dan een soort winter-
territorium waarin ze maanden kun-
nen blijven hangen. Er zijn zelfs klap-
eksters die je jaren achtereen op precies 
hetzelfde boomtopje kan aantreffen! 

Dit zijn vogels die afkomstig zijn van de 
broedvogelpopulatie uit Scandinavië, 
waar dus ook mijn Noorse vogel uit 
1973 bij hoort! Want het versprei-
dingsgebied van deze klauwierensoort 
strekt zich inderdaad uit in een brede 
band van Spanje in het zuidwesten tot 
ver boven de poolcirkel in Lapland. In 
Zweden kan het broedsucces van jaar 
tot jaar wel nogal wisselend zijn en 

Vogels van de nederlandse Rode lijst
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Ter voorbereiding van dit verhaal, zocht 

ik mijn eigen klapeksterwaarnemingen 

eens na. Daarbij bleek dat ik mijn eer

ste  gedocumenteerde  waarneming in 

1973 in … noorwegen deed! Voor velen 

wellicht een merkwaardige locatie, want 

ik neem aan dat de meesten van u hun 

klapeksters zien op een vogelreis naar 

zuidelijke streken, zoals Spanje, Zuid

frankrijk of Eilat. Het gaat dan welis

waar om de zuidelijke vorm, maar het 

blijft een klapekster. 
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daar hangt het aantal klapeksters dat in 
de winter in Nederland verblijft, sterk 
van af.
In veel van die gebieden komt hij ove-
rigens behalve op heidevelden tevens 
in kleinschalig cultuurlandschap voor. 
Dat heeft hij in Nederland nooit gedaan, 
ook vroeger niet, toen in het begin van 
de 20ste eeuw hier nog enkele honderden 
paren broedden. Echt algemeen is hij 
dus nooit geweest. 
De heidevelden en hoogveen gebieden 
waar hij het hier van moest hebben, wer-
den echter voor een groot deel ontgon-
nen en vanaf de jaren 70 vielen ze ten 
prooi aan vergrassing, bebossing en in-
tensieve recreatie. Indirect is de belang-
rijkste factor geweest, dat door die ver-
grassing het insectenleven, met name 
van grote insecten die het basisvoedsel 
vormen voor de jongen, sterk is afgeno-
men. Dit betekende de doodsteek voor 
de klapekster. 

Al begin jaren 70 waren er van die hon-
derden nog maar hooguit 25 over, in de 
jaren 80 slonk dit aantal tot maximaal 
15 en in de jaren 90 tot minder dan 10. 
Stond hij op de Rode Lijst van 1994 nog 
als “bedreigd” te boek, in die van 2004 
was dat al “ernstig bedreigd” en eigen-
lijk klopte dat toen al niet meer en zou 
de categorie “voormalige broedvogel” 
beter op zijn plaats zijn geweest. Volgens 
de boeken hadden we in 1999 namelijk 
het laatste officieel bewezen broedgeval 
in Nederland. Weliswaar waren er in 
2002 en 2004 nog twee verdachte geval-
len, maar geen keihard bewijs. 
De enige theoretische hoop die we kun-
nen koesteren is dat er heel misschien 
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ergens op een afgesloten defensieterrein 
nog een paartje stiekem broedt. Daar is 
immers nog geschikt biotoop.

Dat betekent dus dat we het nu alleen 
met winterwaarnemingen moeten doen. 
Dat kan overigens ook in Den Haag e.o. 
In oktober trekken er altijd wel een paar 
door langs de Vulkaan. En soms wordt 
er één in Meijendel gezien. En heel ver-
rassend: in 2008 en 2009 werd er zelfs 
eentje op het Prins Clausplein vastge-
steld! Broedvogel is hij in onze omge-
ving nooit geweest. Omdat Waldeck 
hem in 1964 nog als zeldzame winter-
gast betitelt, doet dit vermoeden dat hij 
vroeger wel vaker werd gezien dan te-
genwoordig.

Veel kans op terugkeer als broedvogel in 
Nederland is er niet. Een lichtpuntje is 
er wel: de begrazing met grote runderen 
die steeds meer wordt toegepast, trekt 
ook grote insecten aan en dat is gunstig 
voor de klapekster. Als dan ook poten-
tiële broedgebieden (lees heidevelden) 
in het broedseizoen afgesloten worden 
voor de recreatie, is er een sprankje 
hoop dat we deze mooie vogel nog eens 
een meikever zien spietsen om daar later 
zijn jongen mee te voeren.



  
    Vogelasiel De Wulp
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Ooit, toen ik nog een juveniel van zo’n 
16 jaar was, begon mijn fascinatie voor 
deze schepsels. Nu ben ik een adult en 
nog steeds ben ik onder de indruk van 
deze gevederde wezens. Vele jaren heb 
ik ze in het veld bestudeerd, op lange 
afstand dus, maar tegenwoordig hoef 
ik niet meer per se het veld in om vogels 
waar te nemen. Mijn werkplek levert mij 
ruim voldoende mogelijkheden om vo-
gels te kunnen zien. 

Vogelasiel “De Wulp” is nu mijn basis. 
Hier blijft het niet bij alleen maar zien. 
Hier hanteert men de vogels. Immers 
als ze binnengebracht worden, heeft dat 
vrijwel altijd een gegronde reden. Ze zijn 
ziek, gewond, onderkoeld, oververhit, of 
hongerig om maar wat te noemen. Hier 
worden vogels juist van heel dichtbij 
aanschouwd, bevoeld, gevoed, gereinigd, 
geïnjecteerd of van een of ander medicijn 
voorzien. Het asiel is immers een zieken-
huis, geen dierentuin!

De meeste birds hier, zijn de meest al-
gemene soorten, maar af en toe hebben 
we wel eens een vreemde eend in de bijt. 
Zo hadden we recent een bokje, waarop 
sommige vrijwilligers reageerden met 
zo’n blik van: “Halen we hier dan ook 
geitjes in huis?” Nee, natuurlijk niet. 
Een bokje is een vogel, een snip nota-

Geitjes in het Vogelasiel

bene. Ook laatst ineens een blauwborst 
binnen gekregen. Dat was weer eens een 
unicum. Hadden we nog niet eerder in 
huis gehad. Helaas heeft dit raamslacht-
offertje het niet gehaald. Soms zit het 
mee en soms…

Maar er komt niet alleen binnen. Er 
gaan er ook steeds weer een heleboel uit. 
Wekelijks worden door mij tientallen vo-
gels weer uitgezet in de vrije natuur en 
dan uiteraard op plekken die geschikt 
zijn voor de desbetreffende vogelsoort. 
Een en ander is afhankelijk van de soort. 
Daarnaast speelt de tijd van het jaar een 
rol en de weersomstandigheden van de 
dag.
Een vogel moet uitgezet worden in een 
biotoop wat bij hem past. Een meeuw 
wordt aan zee uitgezet en een zangvogel 
in het bos. Een gans en een eend in de 

FOTO: RuuD VAN DER WAARD

Genezen boomklever krijgt de vrijheid

DOOR RuuD VAN DER WAARD

Vogels, de meest intrigerende wezens, die er op aarde rondlopen, hangen, kruipen, 
vliegen of zwemmen. De meest fascinerende kleuren, vormen, grootten, soorten met 
hun eigenaardigheden en met meer dan 9.600 soorten, die er te bewonderen zijn. 



  
    Vogelasiel De Wulp
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sloot of vijver en de diverse weidevogels 
in het buitengebied. 

Om al die vogels voldoende van het 
juiste voedsel te kunnen voorzien moet 
er wekelijks ingeslagen worden. Er moet 
onderscheid gemaakt worden in de ver-
schillende soorten voer, want we hebben 
nu eenmaal een divers aanbod van vo-
gels, allemaal met hun eigen eetgewoon-
ten. Zo zijn er zaadeters, insecteneters, 
groente- en fruiteters, viseters, vleeseters, 
en alleseters. Met al die eters wordt re-
kening gehouden en daarom hebben we 
een behoorlijk uitgebreide menukaart 
om al onze gasten te kunnen voorzien. 

Rest mij u uit te nodigen, voor een vrij-
blijvend bezoek aan ons vogelasiel. Iedere 
eerste zondag van de maand hebben we 
open huis. U kunt van 13.00 tot ca. 16.00 

uur uur bij ons terecht voor een rondlei-
ding. Als Riet in de winkel is, kunt u wel-
licht nog een leuk hebbedingetje uitzoe-
ken, voor een verjaardag of gewoon leuk 
voor uzelf. Ook voor nestkasten (die u 
nog prima kunt ophangen in de herfst 
om als schuilplek dienst te doen), bent 
u bij ons aan het juiste adres. Ik hoop u 
binnenkort te mogen begroeten!

FOTO: PAuLINE JORNA

Ruud met eten voor ieder snaveltje @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.vogelsoptrek.nl 
 activiteiten rond de tentoonstelling 

“Opvetten en wegwezen” in Naturalis 
te Leiden

www.trektellen.nl 
 een overzicht van de vogeltrektel-

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

www.vogeltrekstation.nl 
 alles over het ringen van vogels om 

zo meer te weten te komen over hun 
(grote en kleine) reizen.

Nieuw op onze website 
www.haagsevogels.nl: edities van De 
Wulp sinds 2007 (pdf) en onze Statuten, 
Huishoudelijk reglement, inschrijving 
KvK en ANBI-toekenning (onder de 
knop ‘vereniging’).

http://www.vogelsoptrek.nl
http://www.trektellen.nl
http://www.vogeltrekstation.nl
http://www.haagsevogels.nl
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Gezien in de regio
Rondom Den Haag, half april – half juli 2010

DOOR ANDRé LEEGWATER

Kennelijk was het de afgelopen peri-
ode niet vaak lekker ‘vogelweer’, want 
het aantal meldingen was bescheiden. 
Wel opvallend is het toenemende aan-
tal leuke waarnemingen van ‘gewone’ 
vogels. Vooral bosuil, gierzwaluw en de 
nestelperikelen van de ooievaar houden 
de mensen bezig. Ook huismus en kauw 
mochten zich verheugen in vermeldin-
gen.
Het weer was inderdaad nogal eens ‘niet 
lekker om eropuit te trekken’ te noemen. 
April was droog en zonnig, maar mei was 
de koudste meimaand in twintig jaar met 
een doorstaande noordenwind. Juni was 
vervolgens over het algemeen zeer zon-
nig, maar de tweede week was dan weer 
uiterst somber. En in juli werd het volop 
zomer met hoge, soms tropische, tempe-
raturen, waardoor het soms te warm was 
om met een kijker om de nek door de na-
tuur te dwalen. 
Eind april werd in Meijendel een door-
trekkende puperreiger gezien. Daar wer-
den ook een zingend baardmannetje en 
een zomertortel gezien, en een roerdomp 
gehoord. En zou de fluiter nu al echt een 
broedvogel zijn in onze regio? Eind mei 
werd er weer een gezien en gehoord in 
Meijendel. De beflijster is als doortrekker 
slechts één keer gemeld dit voorjaar.
Zingende blauwborsten waren te bewon-
deren bij de Starrevaart. En gelukkig is 
de ijsvogel er weer gezien. Ook spotvogel 
en bosrietzanger vielen daar te beluiste-

ren. Rond deze tijd zitten er veel stelt-
lopers bij de Starrevaart. Veel grutto’s en 
wie goed kijkt ziet ook zwarte ruiters in 
prachtkleed en een enkele kemphaan. En 
de lepelaar zit er in soms grote groepen 
te rusten.
Enkele bij ons schaarse zangers die zijn 
gezien: bonte vliegenvanger, grauwe vliegen-
vanger en gekraagde roodstaart. 

  
    Veldwaarnemingen

Tropische verrassing in de Scheveningse duinen

FOTO’S: CAROLINE WALTA



  
    Veldwaarnemingen
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In Wassenaar werd een wielewaal ge-
hoord. Gezien het aantal meldingen van 
kruisbekken in juli, lijkt er sprake te zijn 
van een influx van deze soort. Regelmatig 
zijn in het duingebied groepjes gezien 
van tien tot twintig vogels.
Er waren opvallend weinig meldingen 
van rovers. Boomvalk en bruine kiekendief 
zo nu en dan. Het gemelde broedgeval 
van een slechtvalk op de klokketoren van 
het Rijswijkse stadhuis mislukte helaas. 
En het lijkt erop dat de wespendief weer 
in Meijendel present was met een territo-
rium. Op 8 juli werden drie exemplaren 
gezien, compleet met vlindervlucht.
Strikt genomen buiten onze regio, maar 
wel een leuke melding: op 23 april zaten 
drie steltkluten bij Delfgauw.
Spectaculair was ook de aanwezigheid 
van een roze pelikaan in Meijendel op 

19 juli. Het ging waarschijnlijk om één 
van de drie ontsnapte exemplaren uit de 
Beekse Bergen. Rechtlijnige vogelaars 
zullen de schouders daarbij ophalen en 
zeggen ‘dat die niet telt omdat het een 
escape is’. Maar toch was het een bijzon-
der gezicht om deze fraaie vogel te zien 
vissen tussen wilde eenden en futen. Of 
het ging om Roderick, Groenerick of 
Blauwerick - de namen verwijzen naar 
de kleuren van de pootringen - was niet 
duidelijk.

Tot slot even een oproep. Als u foto’s 
hebt gemaakt van een (bijzondere) waar-
neming, kunt u die mailen naar: 
dewulp@gmail.com. 
De trektijd zit er weer aan te komen, dus 
allemaal naar buiten en meld uw bijzon-
dere ontmoetingen op onze site!

Medewerker Hans Goeijenbier van 
Vogelasiel De Wulp fotografeert niet al-
leen in de opvang, maar hij trekt er re-
gelmatig op uit om te genieten van de 
natuur. Zo legde hij deze grappige ont-
moeting vast tussen een blauwe reiger 
en een schildpad. Hij gaf het resultaat de 
toepasselijke titel... “Asjemenou!”



Voor zover hier serieuze vogelaars 
komen, gaan ze meestal naar het bos 
omdat daar de grootste biodiversiteit 
bestaat en de meest bedreigde soorten 
voorkomen. Van de weeromstuit zijn 
die laatste plukjes bos dan ook vrij goed 

Bericht van onze correspondent uit Afrika:

oranje wuppies langs de weg

onderzocht, terwijl niemand naar vogels 
kijkt op de velden buiten Cotonou die in 
de regentijd onder water staan en daarna 
heerlijke tomaten opleveren. Hier waan 
je je in de uiterwaarden van een Hollands 
rivierenlandschap. Je verlaat de hoofd-
weg voorbij Calavi, daalt de stuwwal af 
en hobbelt door kuilen of plassen naar 
de rivier.

Overal wordt gewerkt, rond het erf, op 
de tomaten- of yamveldjes, of door in 
ongebruikte stukken grond (zand of 
grind) af te graven. Zand of grind ligt 
immers letterlijk voor het opscheppen 
en het levert geld op voor de bouw; dus 
worden kinderen in plaats van aan hun 
huiswerk aan het graven gezet; obesi-
tas voor kinderen is hier in ieder geval 
nog geen probleem. Iedereen is vriende-
lijk en nieuwsgierig wat een witte man 
daar doet. Als je zegt dat je naar vogels 
kijkt (en niet schiet of opeet) moet men 
meestal erg lachen, omdat een dergelijke 
onnuttige en luxe tijdsbesteding nauwe-
lijks voor te stellen is. 

Maar intussen vliegen er wel vorkstaart-
plevieren over (je hoort ze vaak eerder 
dan je ze ziet). En levert ieder onderge-

DOOR WOuTER PLOMP

Als je wilt vogels kijken in Cotonou aan de kust van WestAfrika, kun je kiezen uit 
strand en mangrove, bos (voor de laatste restanten moet je minstens anderhalf uur 
rijden) of deels in cultuur gebrachte wetlands.
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lopen weiland weer nieuwe vogels op: 
naast ons gewone waterhoen lopen er 
veel jacana’s rond (ook wel lilytrotters 
genoemd vanwege hun lange tenen waar-
mee ze over waterlelies lopen), schattige 
zwarte ralletjes met gele snavel en rode 
poten (die meer op kuikentjes lijken dan 
op volwassen vogels) en de Allen’s pur-
perkoet. 
In de lucht vliegen ten minste vijf soor-
ten zwaluwen, waarvan de boeren- en 
oeverzwaluw naar Europa zouden kun-
nen vliegen, terwijl de banded martin 
waarschijnlijk naar Zuid-Afrika vliegt 

om daar te broeden. Veel van deze trek-
bewegingen zijn nog maar nauwelijks 
bekend, evenmin als het aantal vogel-
soorten dat in Benin voorkomt. Ook als 
eenvoudige zondagsvogelaar kun je een 
vogel zien, die zogenaamd nog nooit eer-
der in dit land was waargenomen, wat 
wil zeggen door iemand met een verre-
kijker.

Maar de mooiste vogel tussen alle ver-
schillende ijsvogels, bijeneters en wevers 
is de northern red bishop. Toen ik hier 
in februari-maart kwam, waren ze er 
ook wel, saaie, bruine vogels die in grote 
troepen fourageren op de akkers. Maar 
nu, na het begin van het regenseizoen, 
zijn ze in vol ornaat, onwaarschijnlijk fel 
rood-oranje. En ze blazen zich op, zodat 
ze nog het meeste lijken op de wuppies 
die weer uit de kast komen tijdens het 
WK-voetbal...

N.B.: Wouter Plomp is al jaren vrijwilliger van 
de Haagse Vogelbescherming, maar woont 
momenteel in Benin, Afrika.

FOTO: VAN INTERNET

Northern red bishop
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DOOR JACquELINE ALDERS

Houd ik van zingen, omdat ik van vogels 
houd of houd ik van vogels omdat ik van 
zingen houd?

Vogels en zangers worden vaak aan elkaar 
verbonden. Beroemde zangeressen prijst 
men dan ook met de uitspraak ‘Ze zong 
als een nachtegaal’. 
Er is veel muziek die de natuur in het 
algemeen en vogels in het bijzonder be-
zingt. Voor mij komen daarin twee liefdes 
samen. Ik ben een groot liefhebber van 
vogels én een enthousiaste sopraan bij 
het Haags Kleinkoor. 
Eigenlijk kan ik de vraag boven dit artikel 
niet beantwoorden. Als realist weet ik dat 
vogels niet voor hun plezier zingen, wat 
ik wel doe. Voor hen is het onderdeel van 
de afbakening van hun territorium en 
daarmee cruciaal voor hun voortplanting 
en voor het voortbestaan van de soort. De 
menselijke soort kan strikt genomen zon-

Zingende vogels – vogelende zangers
der zingen, maar dan zou het wel een kale 
en trieste wereld zijn. 

Naast veel vogelzang is er in Den Haag 
ook op veel plaatsen en momenten 
‘mensen’zang te horen. In de Stichting 
Kamerkoren Den Haag werken 8 kamer-
koren samen die binnenkort een koren-
festival organiseren. Het thema van dit 
festival is ‘Dieren’ en wat lag er meer voor 
de hand dan de voorzitter van de Haagse 
Vogelbescherming te vragen de feestelijke 
opening te komen doen. Ook hij is een 
zanger (wist u dat?) en kon dus geen nee 
zeggen. 

Als u wilt horen op hoeveel verschillende 
manieren je kunt zingen over zwanen, 
mussen, duiven, koekoeken, kippen, uilen 
en ook over herten, forellen, karpers en 
vlooien (!), dan ben u van harte welkom:
Datum: 25 september 2010 
Plaats: Waalse Kerk, Noordeinde 25
Tijd: 12.00-17.00 uur
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    Vogelpuzzel

Welke vogel hoort niet in het rijtje thuis?

Vier van de vogels in elk rijtje hebben iets met elkaar gemeen, de vijfde niet. In 
het eerste rijtje heeft dit iets met de naam van de vogel te maken, in het tweede 
iets met het uiterlijk en in het derde iets met een bepaalde eigenschap van de 
vogels.

Stuur uw oplossing (de naam van de drie bedoelde vogels en waarom zij er niet in thuis 
horen), vóór 15 oktober a.s. per post of per e-mail naar Tom Loorij, Rozentuin 31, 2272 
XA Voorburg,  tloorij@xs4all.nl 
Vergeet niet uw volledige naam en adres te vermelden. Onder de goede oplossingen wordt 
een boekenbon van € 25,00 verloot.

De oplossing van de puzzel uit het meinummer was:
1 = bergeend, 2 = snor, 3 = dwerggors, 4 = steenloper, 5 = huismus.

De winnaar is Ruud van der Waard uit Den Haag. Hij krijgt de prijs thuisgestuurd.

Gierzwaluw
Stormmeeuw
Papegaaiduiker
Havikarend
Kwartelkoning

Witte Kwikstaart
Kluut
Sneeuwuil
Kleine Plevier
Alk

Nachtegaal
Koekoek
Fuut
Boomvalk
Huiszwaluw
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Cursus ‘Vogeltrek’
Op het moment van het organiseren van deze cursus, is het nog hartje zomer. Toch 
begint binnenkort de grote vogeltrek. Ook dit jaar schenken we hieraan aandacht 
en graag nodigen wij u uit voor de nieuwe cursus over dit boeiende onderwerp. Na 
de eerdere successen, zal Ed Opperman er wederom voor zorgen dat u veel kunt 
opsteken tijdens de avonden en praktijkexcursie. 

De cursus bestaat uit 3 avonden van 20.00 tot 22.15 uur 
(incl. een korte koffie-/theepauze) op:

woensdag 22 september      woensdag 29 september      donderdag 7 oktober 

Locatie: Haags Milieu Centrum Zuiderpark
 Anna Polakweg 7
 2533 SW Den Haag  (ingang Vreeswijkstraat, bij de kinderboerderij)

De drie avonden worden afgesloten met een praktijkexcursie (ochtend), waarvan 
de datum in overleg zal worden bepaald.

Zorg dat u zich tijdig inschrijft door storting van € 15,- op rekening nr. 271.84.86 
van de Haagse Vogelbescherming, afd. Excursies onder vermel-
ding van ‘cursus vogeltrek’. Het aantal beschikbare plaatsen is 
beperkt, inschrijving is op volgorde van ontvangst van de beta-
ling. 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  070-354 8974 of een e-mail sturen 
aan  hvbexcursies@live.nl

Deze cursus is ook zeer 
geschikt voor de jeugd!

Jongeren onder de 
18 jaar mogen GRATIS 
deelnemen (mits tijdig 

aangemeld).

Beste Haagse vogelbescherming,

Sinds ik het gratis boekje van de 
Vogelbescherming Nederland heb 
ontvangen let ik veel meer op de vo-
gels in de buurt van mijn apparte-
ment. Vandaar deze leuke foto van 
deze twee ‘vreemde vogels’.

Groet, 
Patricia van Duyn, Den Haag
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Adressen
Bestuur 
Frederik Hoogerhoud voorzitter
Marianne Hoeing penningmeester
Aletta de Ruiter secretaris
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:
Muriel Kommer, tel. 070 - 354 89 74
E-mail: hvbexcursies@live.nl

Commissie Veldwerk
Contactpersoon:
Boudewijn Schreiner, tel. 070 - 350 53 88

Verenigingswinkel
Contactpersoon:
Riet Langenhuizen, tel. 0174 - 21 38 25
Trompstraat 17, 2684 XC  Ter Heijde/Monster
Rekeningnummer 203.19.03 t.n.v. verkoop en 
publiciteit 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
E-mail: vogelasieldewulp@gmail.com

Informatie
Voor alle vragen over (wilde) vogels en 
vogelbescherming kunt u bij ons terecht via 
e-mail 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
- Ruud van der Waard:  06 - 47 46 01 59

31

Verenigingswinkel
Voor informatie, publiciteit en verkoop

open elke 1e zondag van de maand in 
het vogelasiel 

van 13.00 tot 16.00 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

Mokken zwaluwen en ijsvogel  .........................................5,00
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 jaarlijks inventarisatierapport voor leden gratis
Voor niet-leden ..........................................................................4,50
Af te halen bij het vogelasiel

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 menu-item “vereniging”

NIEUW!
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