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foto voorpagina: Hans van de Langkruis

Op de foto staat slechtvalk met ring ‘X8’, de man van 
het paar in het Haagse stadscentrum (Parkstraatkerk). 
Uit de ringgegevens blijkt dat hij 7 jaar oud is. Hij is nu 
al een tijd niet waargenomen. Mogelijk is hij ‘vervan-
gen’ door een jongere knul. Kijk voor meer informatie, 
foto’s en filmpjes op mijn weblog: 
http://parkstraatkerk-slechtvalken.blogspot.nl
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In mijn vorige column schilderde ik en-
kele vogeldrama’s. Ook deze keer kon 
ik niet om de feiten heen. Pa Ooievaar 
van Molen de Vlieger in Voorburg werd 
halfdood in de berm gevonden en over-
leed kort daarna in ons vogelasiel. Vanaf 
een molenwiek werd de weduwe voort-
durend gestalkt door een nieuwe min-
naar. Volgens de omwonenden kwam ze 
niet meer van het nest omdat haar ver-
trek direct werd gevolgd door een aanval 
van weinig beminnelijkheid waarmee de 
nieuwe huwelijkskandidaat de jongen be-
laagde. Om het verlies van de jongen te 
voorkomen besloten we het hongerende 
gezinnetje te gaan voeren. Een clubje 
van kuikenwerpers was gauw verzameld 
en gebonden aan een strak voerschema 
met afbouwplan. Onder de vleugels 
van Caroline werd alles soepel geregeld. 
Aangesterkt door het aangeboden voed-
sel werd Ma Ooievaar steeds dapperder 
en joeg iedereen weg die aan haar kinde-
ren en haantjes kwam. De jongen groei-
den succesvol op en staan inmiddels hun 
eigen voedsel te pikken in de wei. 
Tezelfdertijd, werden we geconfronteerd 
met een ornithologisch conflict. De til-
duivenvereniging maakte zich ernstig 
zorgen over de, volgens hen, ongelimi-
teerde uitbreiding van ‘onze’ slechtval-
ken. De leden van deze club kwamen 
met de treurige resten van hobbydieren 
naar de vergaderingen. Naar hun mening 
plaatsten de vogelbeschermers overal 
nestkasten voor de rovers, die maar liefst 
negen jongen per nest zouden krijgen. Op 
deze manier zouden de duivenliefhebbers 
hun hobby moeten opgeven. Wrakende 
vuisten werden reeds geheven naar de 
hoog boven hen uit torenende koningen 
van het luchtruim. Onder het genot van 
een geurig kopje koffie bij de Posthoorn, 
neutraliseerden slechtvalkspecialist Hans 

van de Langkruis en ik het hele verhaal. 
Het bestuur van de duivenhouders kreeg 
een lezing over de Dierenwelzijnswet en 
de Flora- en faunawet. Met de toezegging 
dat we hun leden ook van een dergelijk 
verhaal zouden voorzien, gingen de vo-
gelvrienden uit elkaar (zie www.omroep-
west.nl, zoek op ‘slechtvalk’ voor o.a. de 
reportage van 14 juli 2013).
Met Martin van de Reep volg ik de ontwik-
kelingen rond het nieuwe ‘Bestemmings-
plan Scheveningen Haven’. Vooral de 
Milieu Effect Rapportage liet kwalitatief 
veel te wensen over. Een van onze laatste 
levensvatbare Haagse huismussenpo-
pulaties dreigt door de aanleg van een 
nieuwe trambaan en de bouw van een 
nieuwe meeuwenkolonie (platte daken) 
te verdwijnen. Inmiddels hebben we een 
zienswijze ingediend met als toegift een 
reddingsplan voor de Duindorpse mus-
sen.
Onze vereniging heeft nog steeds interes-
sante vacatures. We zoeken vrijwilligers 
voor o.a. de PR-commissie, het Bestuur 
en de redactie van De Wulp. Schroom 
niet en bel nu: 06-46 42 68 09.

Uw voorzitter
Frederik Hoogerhoud

 
  Van de voorzitter

 Foto: Caroline Walta



DOOR TOM LOORIJ

Deel 18: de Hop
dan ook de laatste eeuwen sterk wisse-
lend geweest. Dit in tegenstelling tot een 
land als Spanje, waar elk jaar maar liefst 
550.000 hoppen broeden! 

Stinkhaan
Deze enorme aantallen hebben we in ons 
land nooit gehad, maar in de Middel-
eeuwen moet de hop een heel algemene 
verschijning zijn geweest. Uit die tijd stam-
men streeknamen als drekhaan of stink-
haan vanwege zijn vies ruikende nesten. 
Op schilderijen uit die tijd duikt hij ook 
regelmatig op. Halverwege de negentiende 
eeuw signaleerde Schlegel dat de hop ach-
teruit ging door menselijke verstoring. In 
de twintigste eeuw zette deze achteruit-
gang door en tussen de jaren twintig en 
veertig verdween hij bijna overal. Alleen 
in Limburg bleef nog een kleine populatie 
overeind. In 1936 was er nog een broed-
geval in Wassenaar. Vlak na de oorlog 
hadden we een kortstondige opleving en 
broedden er overal in Nederland diverse 
hoppen. In 1949 profiteerde onze regio 
mee met een broedgeval in Clingendael. 

Exit
In de jaren vijftig was het definitief exit 
met de hop, waarschijnlijk door een reeks 
koele natte zomers. Daarmee hebben we 
de belangrijkste oorzaak van zijn achter-
uitgang - maar eveneens van zijn sterk 
schommelende broedvogelstand niet al-
leen in Nederland maar ook elders - te 
pakken. De hop is erg gevoelig voor ver-
anderende klimaatomstandigheden en in 
feite een warmteminnende soort. Droge 
warme zomers zijn gunstig voor grote in-

Vogels van de nederlandse Rode lijst

Er was geen vogelreis naar zuidelijke streken, 
of ik heb wel een hop gezien. Of het nu Madeira 
was in het westen, of India in het oosten. Of 
in alle landen ertussenin (Spanje, Roemenië, 
Lesbos, Eilat), het was een niet te missen soort. 
Zelfs in het Zuid-Afrikaanse Kruger Park heb ik 
hem gehoord, hoewel sommigen die Afrikaanse 
hop als een aparte soort beschouwen. Ja, inder-
daad gehoord, want die kenmerkende roep - 
“oepoe, oepoe” waaraan hij zijn Engelse naam 
dankt - overbrugt een grote afstand.

Verspreiding
Al die landen geven meteen zijn enorme 
verspreidingsgebied aan, een brede 
strook van in hoofdzaak de mediterrane 
tot tropische klimaatzone. Daaruit blijkt 
dat Nederland aan de uiterste noordwest 
hoek van deze streek ligt. Juist in derge-
lijke randgebieden is het altijd spannend 
of een soort er wel of niet tot broeden 
komt. Het aantal broedende hoppen is 

VOGELPOSTZEGEL UIT DE COLLECTIE VAN TOM LOORIJ
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secten als de veenmol, die het hoofdvoed-
sel van de hop vormen. Droge warmte is 
ook goed voor de hygiëne in zijn nest. De 
jongen liggen dan niet zo in hun eigen 
natte drek en stinkende resten van het 
voedsel. Daarnaast speelt absoluut het 
verdwijnen van rommelhoekjes en het 
kleinschalige landschap van vroeger een 
rol.

Na de jaren vijftig werden in de twintig-
ste eeuw nog maar sporadisch hoppen 
in Nederland gezien en nog zeldzamer 
waren de broedgevallen: slechts twee, in 
1974 in Zuid-Limburg en het laatste in 
1995 in Noord-Brabant.

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.nieuwsuithetduin.wordpress.com 
Fennie Steenhuis schrijft over haar (vogel) belevenissen uit het duin en omstreken

www.parkstraatkerk-slechtvalken.blogspot.nl
Hans van de Langkruis brengt nieuws, foto’s en filmpjes over de slechtvalken in 
onze stad

www.babbler.blog.com 
Vincent van der Spek over zijn werk als ringer bij VRS Meijendel en waarnemingen 
van vogels tot vlinders (Engelstalig)

Terugkeer?
In de eenentwintigste eeuw is het aantal 
waarnemingen van hoppen echter duide-
lijk toegenomen. Jaarlijks werden er 15 
tot 20 gemeld, de meeste in april en in ok-
tober. Ook in de Haagse regio werden er 
enkele gezien, in 2006 één in Berkheide, 
in 2007 één in het Westduinpark en in 
2012 één in het Abtswoudse Bos. Als klap 
op de vuurpijl was er in 2012 een geslaagd 
broedgeval in Noord-Limburg. 

De hop staat (nog) op de Rode Lijst in 
de categorie “verdwenen als broedvogel”, 
maar misschien is er nog hoop. De aarde 
warmt op en er zijn de laatste jaren steeds 
meer droge warme zomers: gunstig voor 
de hop. De dichtstbijzijnde permanente 
broedgebieden liggen even ten zuiden 
van Parijs, dus niet zo ver om Nederland 
opnieuw te bevolken. Wellicht werken de 
veranderende weersomstandigheden die 
vroeger funest voor hem waren, nu juist 
in het voordeel van deze soort. Dan be-
hoeven we straks niet meer naar zuide-
lijke streken om van zijn prachtige ver-
schijning te genieten.

in het Spaanse Extremadura

 Foto: Rob Schoemaker
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Qua grootte en kleur willen ‘onze’ Cana-
dese ganzen nog wel eens verschillen, 
maar dat komt omdat ze regelmatig krui-
sen met andere ganzensoorten. In het 
oorspronkelijke leefgebied is dit niet of 
nauwelijks aan de orde. Oorspronkelijk 
komen ze uit Noord-Amerika.  Bijna 
vierhonderd jaar geleden is de Canadese 
gans begonnen aan een zeer voorzich-
tige opmars in Europa. In het begin van 
de 17e eeuw stuurde ontdekkingsreizi-
ger Samuel de Champlain verschillende 
paren Canadese ganzen naar Frankrijk 
als een geschenk voor koning Lodewijk 
XIII. In Groot-Brittannië werden ze aan 
het einde van dezelfde eeuw geïntrodu-
ceerd als een aanvulling op de water-

vogelverzameling van koning Jacobus 
(James) II in St. James’s Park. Zijn opvol-
ger, de Nederlandse stadhouder Willem 
III, die in 1688 Koning van Engeland 
werd, zou er vervolgens weer een aantal 
naar Paleis ‘t Loo bij Apeldoorn hebben 
overgebracht. Daarmee was ook de intro-
ductie in Nederland een feit. De aandacht 
van andere liefhebbers van siervogels 
in de toenmalige Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden was toen snel 
gevestigd. Maar doorgaans gekortwiekt, 
leden de ganzen lange tijd een zeer lo-
kaal bestaan. Pas in de loop van de vorige 
eeuw werden ze ook steeds vaker buiten 
gevangenschap gezien. Aanvankelijk be-
trof het losse exemplaren die zich verder 
niet voortplantten. De aantallen namen 
echter toe met als gevolg dat de kans steeg 
om eens een soortgenoot te treffen en aan 
de hormonen toe te geven. Zo kon het ge-
beuren dat in 1951 het eerste broedgeval 
geconstateerd werd van in Nederland in 
het wild levende Canadese ganzen. Maar 
van heuse populatieontwikkeling kwam 
het nog niet direct. Tot 1987 werden ver-
wilderde dieren immers zonder probleem 
afgeschoten. Nadien werd dit vanwege 
veranderde regelgeving niet of nauwelijks 

Van gans tot gas
Wat te doen aan de ‘ontploffende’ stand van de Canadese gans?
DOOR WIM KOOIJ - FOTO’S CAROLINE WALTA

De Canadese gans wordt tegenwoordig ook vaak grote Canadese gans genoemd en 
is de grootste gans die in Europa voorkomt. Het misverstand bestaat dat de - qua 
uiterlijk veel overeenkomsten vertonende brandgans - dan wel de kleine Canadese 
gans moet zijn. Maar dat is niet het geval. In noord-Amerika komt een andere 
sterk gelijkende soort voor, de Hutchins’ Canadese gans, die ook wel voor de kleine 
Canadese gans doorgaat.
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meer gedaan. In 1987 werd het aantal 
in Nederland in het wild levende broed-
paren geschat op een kleine honderd. 
Betrouwbare gegevens uit die periode zijn 
niet voorhanden. Dat komt ook omdat 
vogelaars destijds hun neus ophaalden 
voor dit soort exoten en je ‘vals speelde’ 
als je ze op je tellijst opvoerde.

Er niet meer omheen kunnen
In de jaren negentig ging het duize-
lingwekkend hard met de groei van 
het aantal Canadese ganzen. Inmiddels 
broeden er ruim 2.000 paar Canadese 
ganzen in het land. De aanwezige aan-
tallen zijn veel hoger. Ze zijn pas in het 
derde levensjaar geslachtstrijp en ook 
relatief veel adulte vogels vertonen wei-
nig paringsdrift. Vorm van indolen-
tie? De oorzaak daarvan is onbekend. 
Waterwildtellingen wijzen erop dat het 
aantal aanwezige Canadese ganzen in 
Nederland in het voorjaar tegenwoordig 
waarschijnlijk boven de 40.000 ligt. In de 
winter is dat nog wat hoger wanneer ook 
Zweedse vogels hier aansluiting zoeken. 
Enorme aantallen dus, vooral in de kust-
provincies. Geen vogelaar die nu nog om 
de Canadese gans heen kan. Soms ook 
letterlijk trouwens, want ze blijven nog 
wel eens op een pad staan als je er langs 
wilt, zoals ik met enige regelmaat in het 
Westbroekpark ervaar. Er vertoeft daar 
een gestaag groeiende groep die momen-
teel 80 exemplaren telt en het jaar rond 
bij elkaar blijft. Slechts een kleine min-

derheid knijpt er enige tijd tussenuit om 
als stelletje een eigen leven te leiden op 
de vijver of langs de Haringkade een nest 
te bouwen. Ze zijn monogaam, dus ook 
al sluiten ze daarna weer aan bij de grote 
groep, zodra ze het volgende seizoen weer 
voortplantingsdrift ervaren, zoeken ze el-
kaar op. En ze kunnen ook wel enige tijd 
plezier van elkaar blijven houden want 
een leeftijd van een jaar of vijftien willen 
ze doorgaans wel bereiken. 

Schade
Doorgaans leven Canadese ganzen in 
grote groepen. Overdag grazen ze op wei-
landen of grasvelden. Het is een echte her-
bivoor, het leven bestaat uit gras eten en 
ander plantaardig voedsel, zowel op het 
land als in het water. Een grappig gezicht 
is het wanneer ze hun voedsel zoeken in 
ondiep water. Hoofd en hals houdt de 
gans onder water terwijl hij daarbij met 
zijn staart wat moeizame acrobatische 
bewegingen maakt. De lange hals komt 
daarbij goed van pas. Daarmee kunnen 
ze smikkelen van voor andere gronde-
laars onbereikbare onderwaterplanten. 
De Canadese gans verkeert in de comfor-
tabele situatie noch met voedselschaarste 
noch met natuurlijke vijanden te maken 

Van gans tot gas
Wat te doen aan de ‘ontploffende’ stand van de Canadese gans?
DOOR WIM KOOIJ - FOTO’S CAROLINE WALTA
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Reisgids 2013
Vogel- en natuurreizen naar wereldwijde bestemmingen

groepsreizen • cruises • fotoreizen • individuele reizen

VRAAG NU DE REISGIDS 2013 AAN! 

Meer informatie: www.birdingbreaks.nl     
T ( 020) 779 20 30  •  E info@birdingbreaks.nl

Het aanbod van BirdingBreaks bestaat t/m jan. 2014 o.a. uit:

groepsreizen • cruises • fotoreizen • individuele reizen

50 GROEPSREIZEN • 10 FOTOREIZEN 
21 CRUISES • 6 BINNEN LANDSE WEEKENDEN

GROEPSREIZEN BUITENLAND  DAGEN PRIJS VERTREK
Georgië - roofvogelspektakel Batumi 10 1775 30 aug 13
Zuid-Spanje, Tarifa en Coto Doñana 8 1395 8 sept 13
Bulgarije 7 1295 9 sept 13
Lesbos 8 1395 13 sept 13
Zweden, Falsterbo 8 1095 8 okt 13
Helgoland 6 795 10 okt 13
Oman 10 2745 28 okt 13
Namibië 14 3795 4 nov 13
Spanje, Pyreneeën 7 1395 6 nov 13
Madagaskar 16 4195 14 nov 13
India, vogels en Tijgers 16 2895 22 nov 13
Gambia 15 2295 27 nov 13
Kenia en Tanzania 16 4395 2 dec 13
Colombia 19 5295 2 dec 13
Sri Lanka 15 3095 4 dec 13
Zuid-Portugal 8 1295 13 dec 13
Oeganda - Gorilla’s en Schoenbekooievaar 18 4595 15 jan 14
Thailand 16 3395 31 jan 14

FOTOREIZEN
Brazilië, Pantanal 14 3695 11 sept 13
India 16 2795 3 dec 13
Gambia 15 2295 13 jan 14

CRUISES
Kamtsjatka, Commandeureil. en de Bering Zee 12 va 5625 4 sept 13
Falklands, South Georgia, Antarctisch Schiereiland 23 va 8650 1 nov 13 
Birding Down Under 19 va 7750 14 nov 13
Lofoten, Noorwegen - Noorderlicht 8 va 1480 29 nov 13 
Falklands, South Georgia, Antarctisch Schiereiland 23 va 9950 1 dec 13

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
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te hebben, een droomscenario voor on-
gebreidelde uitbreiding van de aantal-
len. Boeren zijn daar beslist niet blij mee. 
Sowieso niet met ganzen maar al helemaal 
niet met de Canadese. Gewasschade door 
exoten, dus ook de Canadese gans, wordt 
immers niet vergoed vanuit de schadepot 
van de Flora- en Faunawet.
Het vermoeden is meermaals geuit dat 
uitheemse ganzensoorten, vooral de 
Canadese en de Nijlgans,  de inheemse 
soorten direct beconcurreren, maar in de 
praktijk valt dat erg mee.  Immers ook 
de Grauwe gans beleeft gouden tijden en 
doet het goed, te goed in ieder geval in de 

van een Canadese gans op het menu was 
ook al zoiets waarmee je in gegoede krin-
gen uitstekend voor de dag kwam. 
Hoe anders is dat nu? De overlast die 
ganzen in de buurt van vooral Schiphol 
veroorzaken voor het vliegverkeer wordt 
bestreden met drastische maatregelen. De 
vogels worden zelfs vergast. Dachau in de 
Haarlemmermeer. Een wel zeer roemloos 
einde. Er zijn wel pogingen gedaan om 
de kadavers aan te bieden aan poeliers en 
aan voedselbanken. Maar belangstelling 
daarvoor bestaat er nauwelijks. Patriciërs 
uit de tijd van voor de Franse revolutie 
bleken een andere smaak te hebben dan 
(ook de niet-vegetarische) minima uit 
onze tijd.

Het probleem van Schiphol en hoe dat nu 
wordt opgelost, is natuurlijk dweilen met 
de kraan open.  Er worden uitgerekend in 
die omgeving de laatste jaren gewassen 
geplant die de ganzen als lekkernij be-
schouwen. Wanneer voor andersoortige 
landbouw wordt gekozen, zou de over-
last aanzienlijk kunnen worden beperkt 
of zelfs opgeheven. Want waarom er niet 
voor kiezen om zoveel mogelijk glastuin-
bouw juist daar te concentreren in com-
binatie met een verbod op nieuwe kassen 
in unieke natuurgebieden rond bijvoor-
beeld Nieuwkoop. Maar ook in het aan 
ons werkgebied grenzende Stompwijk 
zijn veel verspreid liggende kassen die 
het landschap ontsieren. Concentreer 
meer glastuinbouw, behalve in de nabij-
heid van de havens (Westland) ook bij 
Schiphol. Met alle praktische voordelen 
van dien voor ‘s lands geldende export-
doelstellingen. En een gans heeft niks te 
zoeken op het glazen dak van een kas, 
dus zal hij daar vrijwillig vertrekken.

ogen van agrariërs. Wel is er in stadspar-
ken - zoals Clingendael - te zien dat waar 
het aantal ganzen toeneemt, het aantal 
(wilde) eenden afneemt. Het aantonen 
van enige causaliteit valt echter nog niet 
mee. De Canadese ganzen grazen bijvoor-
beeld op en rond het voetbalveldje naast 
de oprijlaan waar voorheen nooit een 
eend is gezien.

Veranderde reputatie door de jaren heen
Schilderijen uit vervlogen jaren wijzen 
uit dat het houden van Canadese ganzen,  
nog lang na de introductie via Konink-
lijke weg, als chic werd ervaren en bij-
droeg aan een zekere status. Het serveren 
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   Vogelasiel De Wulp               DOOR RUUD VAN DER WAARD                            FOTO’S HETTY MOS

laat voorjaar
Er is weer veel gebeurd in het asiel. De 
winter wilde maar niet voorbijgaan en 
dat heeft deze keer ook echt zijn weerslag 
gehad op de natuur. Uiteindelijk trok de 
koude pas eind mei weg. De plantenwe-
reld kreeg ook een enorme knauw. De 
bloei en groei liepen - vergeleken met 
eerdere jaren - al gauw drie weken ach-
ter. Het gevolg was dat de ontwikkeling 
van het insectenleven ook achterliep en 
de vogelwereld, die afhankelijk is van al 
die proteïnen, langer moest wachten op 
die o zo belangrijke energiebronnen.
In de maanden januari, februari, maart 
en april waren de aantallen binnenge-
brachte vogels respectievelijk: 303 - 185 
- 290 - 324. Dat zijn gemiddeld zo’n 9,7 - 
6,6 - 9,4 en 10,8 vogels per dag. Vanaf mei 
begon het geleidelijk toe te nemen tot 21 
vogels per dag. In de maanden juni en 
juli zijn de aantallen pas echt explosief 
gestegen. Soms 30 tot 40 vogels per dag 
met uitschieters van 50 vogels die per 
dag werden binnengebracht. Het is dit 
jaar een hevige, maar korte piek geweest. 

Vernieuwingen
Op de werkvloer zijn er de nodige vernieu-
wingen doorgevoerd. Zo hebben we een 
nieuw plan van aanpak ontwikkeld voor 
de gierzwaluwen, wat tot nu toe geslaagd 
lijkt te zijn. Uiteraard kunnen we pas aan 
het eind van het seizoen de balans echt 
opmaken. Ook zijn we overgegaan op 
andere voedersoorten/samenstellingen, 
met als doel een beter resultaat te kunnen 
boeken wat betreft de overlevingcijfers. 

Het zijn enorm hectische tijden voor het 
personeel en de vrijwilligers. We kunnen 

ook nog steeds extra hulp gebruiken, 
zeker nadat er geleidelijk aan een tiental 
zijn opgestapt die elders een nieuwe uit-
daging zijn gaan zoeken. 

Slachtoffers
Verhoudingsgewijs kregen we veel jonge 
halsbandparkieten binnen, die nu nog 
steeds in de buitenvolière zitten. Maar 
ook die groeien groot en kunnen van 
lieverlee allemaal de vrije natuur in. We 
hebben een ransuil binnengekregen, die 
vastgeplakt zat op een lijmplank. Dat 
is een illegale vangmethode. Dit zag er 
niet zo goed uit. Inmiddels is de vogel 
overgebracht naar het roofvogelrevali-
datiecentrum in Zundert. Verder heb-
ben we al een 15-tal jonge grote bonte 

grote bonte specht jong

halsbandparkietje
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spechten binnengekregen, die bijna alle-
maal na herstel en bijvoeding met succes 
weer zijn vrijgelaten. Helaas was dat niet 
zo met de ooievaarsman van Molen de 
Vlieger, die op 6 juni bij het asiel werd 
binnengebracht als vermeend verkeers-
slachtoffer van de Voorburgse Rodelaan. 
We konden de vogel aan de hand van 
zijn ringen identificeren. Hij bleek door 
rivaliserende mannetjes te zijn belaagd 
en ook het beschermen van zijn jongen 
op het nest tegen de aanhoudende kou 
en regen had hem uitgeput. Het dier was 
uitgemergeld, zwak en behoorlijk ont-
daan. Helaas is deze uiver de volgende 
dag in ons asiel overleden. Naturalis had 
enige tijd tevoren te kennen gegeven be-
langstelling te hebben voor een derge-
lijke vogel. Kort na zijn overlijden is hij 
dan ook naar dit natuurhistorisch mu-
seum overgebracht. 
Verder wil ik mijn verhaal besluiten met 
de melding dat we weer veel stagiaires 
hebben gehad die hier met grote moti-
vatie hebben meegedraaid. Een van hen, 
Lizzy Looijestijn, heeft ook daadwerke-
lijk haar studie Dierverzorging MBO 3 
in het asiel afgerond. Ze weet inmiddels 
dat ze geslaagd is. Onze welgemeende fe-
licitaties. Toppie voor deze kanjer.

ransuil

Vacature 
(hoofd)redactie De Wulp

Beste en lieve leden,

Vanaf 2008 heb ik me met ontzettend 
veel plezier als vrijwilliger ingezet voor ons 
blad De Wulp. Nu voel ik dat het moment 
is gekomen om het stokje over te dragen. 
Dit is de laatste editie van mijn hand.

Voor mij komt hiermee de tijd en moge-
lijkheid om me (verder) te verdiepen in 
het veldwerk, schrijven en fotograferen. 
Ik blijf dus zeker actief bij onze vereniging 
betrokken!

Wie neemt het 
(hoofd)redactiestokje van 

mij over?

Voor meer informatie: dewulp@gmail.com 
of 06-41164738 (evt. boodschap inspreken).

Hartelijke groet,
Caroline Walta

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
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De ooievaar is in de wegberm gevonden 
en maakt een zeer verzwakte indruk. De 
goede verzorging in het vogelasiel mag 
niet meer baten; de volgende dag is de 
vogel dood. Op zich al triest nieuws, maar 
nog triester is, dat er op het nest twee jon-
gen van 4-5 weken oud en een ooievaars-
vrouw wachten op de terugkeer van de 
man.
Direct spelen zich in mijn hoofd twee 
scenario’s af. De eerste optie is de natuur 
zijn gang laten gaan. De vrouw zal zonder 
aflossing van de man het nest niet verla-
ten. Al zou ze het doen, dan kan zij de op-
groeiende jongen in haar eentje onmoge-
lijk van voldoende voedsel voorzien. Dit 
betekent dus de dood voor de jongen en 
misschien zelfs voor de vrouw. De tweede 
keuze is ingrijpen door ter plaatse bij te 
voeren. 

In dubio
Mijn trouwe telefoon komt weer van pas 
en ik bel Wim van Nee van STORK en 
onze Bestuursvoorzitter Frederik om het 
dilemma voor te leggen. Met elkaar be-
sluiten we voor ingrijpen. In de beslissing 
speelt mee dat door het aanhoudende 
koude en natte voorjaar het broedseizoen 

dusdanig slecht is, dat nu geldt: “redden 
wat er te redden valt.” Wel willen we zo 
min mogelijk ingrijpen in de natuurlijke 
gang van zaken, dus kiezen we ervoor de 
jongen op het nest te laten en enkel de 
vrouw bij te voeren met eendagskuikens. 
Aan haar de taak de maaltijd over te bren-
gen aan de jongen.

De avond na de dood van de ooievaarsman 
sta ik met een emmer eendagskuikens bij 
de nestpaal. Mijn hart klopt in mijn keel. 
Zal de vrouw van het nest komen? Zal ze 
de eendagskuikens als eten zien? Zal ze 
ze oppikken om (een deel) aan de jongen 
te voeren? Ik kan mijn geluk niet op als 
blijkt dat ik al deze vragen met “ja” kan 
beantwoorden.  

Haagse vogelbescherming redt 
ooievaarsjongen
TEKST EN FOTO’S CAROLINE WALTA

Mijn mobiele telefoon piept en het display licht op met het contact “Ruud van der 
Waard - Vogelasiel De Wulp”.  Ik voel aan dat er iets mis is en ik krijg inderdaad een 
bericht dat bij mij inslaat als een bom: “we hebben een ooievaar met ringnummer 
M5909/074 binnengekregen.” Zonder mijn database te hoeven raadplegen, weet ik 
dat het de ooievaarsman is van het nest bij Molen de Vlieger. Het nest en het paar dat 
ik al volg vanaf 2010. 

de kuikens op het nest in juni 
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Strijd
Nu de vrouw alleen is, barst de reeds in-
gezette territoriumstrijd in alle hevigheid 
los. Eén (vermoedelijke) man weet niet 
van wijken. Hij heeft het gemunt op de 
vrouw, op de nestplek, echter - zoals veelal 
in de natuur gebruikelijk - heeft hij geen 
boodschap aan nakomelingen die niet 
van hem zijn. Hij bestookt de weerloze 
jongen op het nest met brute aanvallen. 
Alleen al na één bijvoederbeurt neemt het 
energiepeil van de vrouw zichtbaar toe 
en slaat ze de bestormingen af. De dagen 
erna wordt ze steeds feller en verjaagt ze 
de indringer alsmaar verder van het nest. 
Hij blijft “toenaderingspogingen” doen, 
maar lijkt zijn plek te weten.

Klokkijken
Nu het ernaar uitziet dat ons plan kans 
van slagen heeft, maken we een roos-
ter waarbij Martin van de Reep, Kees 
Koppers, Frederik Hoogerhoud, Aletta de 
Ruiter en ik, elk een avond voeren voor 
onze rekening nemen. Dit betekent: bij 
dierenspeciaalzaak halen van een zak in-
gevroren eendagskuikens; deze goed ver-
pakt in je vriezer bewaren; ‘s morgens een 
vijftiental kuikens in een emmer water 
doen; ‘s avonds afgieten en rond 20.00 
uur werpen in het veld bij de ooievaars-
weduwe en haar twee hongerige jongen. 
We doen in de loop van de tijd de nodige 
ervaring op. Zo blijkt de gooibeweging 
het signaal voor de blauwe reiger om alle 
kuikens voor de snavel van de weduwe 
weg te kapen. Vervolgens schudden we 
het voer buiten het zicht van de reiger uit 
de emmer. Dan lijkt het wel of de kleine 
mantelmeeuwen kunnen klokkijken en 
zitten zij rond de voertijd al klaar om er 
met de over het veld verspreide kuikens 

vandoor te gaan. Uiteindelijk blijkt vlak 
voor schemering het beste tijdstip om te 
voeren, de meeste “kapers” zijn dan naar 
hun slaapplaats.

(Ver)trek
Inmiddels zijn we zes weken verder en 
is er goed nieuws: beide jongen hebben 
hun eerste vlucht gemaakt. De komende 
periode zullen ze het nest steeds vaker en 
langer verlaten, tot zij in augustus op trek 
gaan. Nu zij hun eigen maal bij elkaar 
scharrelen en de vrouw niet meer perma-
nent op het nest over de jongen hoeft te 
waken, wordt het bijvoeren afgebouwd. 
Het aantal eendagskuikens gaat geleide-
lijk van 15 naar 0. Na zeven intense weken 
kunnen de betrokken vrijwilligers hun 
vriezer weer vullen met pizza’s en roomijs. 

de weduwe voert haar kroost 

uitgevlogen jongen verkennen het veld
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Zaterdag 14 september 2013
De Banken (eventueel aansluitend 
Zandmotor)
Lange ochtendexcursie op de fiets**
We zoeken naar vogels van de late zomer en de 
vroege herfst in de zeereep.
Leiding: Wim Kolber (mob: 06 44 16 05 11)
Tijdstip: 08.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats RandstadRail 4 bij 
de Uithof (Den Haag)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het con-
tactadres
Kosten: geen

Zaterdag 21 september 2013
Zuidelijk havenhoofd, Scheveningen
Ochtendexcursie zonder vervoer*
Na de presentatie van 16 september toetsen we 
de opgestoken kennis in de praktijk: we gaan 
zeevogels kijken op het zuidelijk havenhoofd. 
Afhankelijk van de tijd maken we eventueel nog 
een korte wandeling door de duinen.
Leiding: Maarten Souverijn (mob: 06 20 07 53 33) 
en Wim Kolber (mob: 06 44 16 05 11)
Tijdstip: 08.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats zuidelijk haven-
hoofd (Scheveningen)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het con-
tactadres
Kosten: geen

Zaterdag 28 september 2013
Wollebrand/Vockestaerte
Lange ochtendexcursie**
We gaan ongeveer 25 kilometer fietsen op zoek 
naar trekvogels in het binnenland. Deelnemers 
dienen zelf voor een fiets te zorgen.
Leiding: Jaap Zoet (mob: 06 54 60 86 58)
Tijdstip: 08.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Randstadrail 4 bij 
de Uithof (Den Haag)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het con-
tactadres
Kosten: geen

Zaterdag 5 oktober 2013
Berkheide
Ochtendexcursie met eigen vervoer*
Op deze Nationale Trekvogelteldag gaan wij in 
Berkheide kijken wat er naar het zuiden trekt. 
Vanaf de parkeerplaats is het een klein stukje 
lopen naar het uitkijkpunt. 
Leiding: Jaap Zoet (mob: 06 54 60 86 58)
Tijdstip: 08.30 uur
Verzamelpunt: Hotel Duinoord, Wassenaarse slag 
(Wassenaar)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het con-
tactadres 
Kosten: geen

Zaterdag 12 oktober 2013
oostvaardersplassen
Dagexcursie met eigen vervoer**
De trek van eenden, ganzen en roofvogels is in ok-
tober in volle gang. Wij bezoeken de leukste vogel-
kijkhutten en uitkijkpunten, waaronder de Grote 
en de Kleine Praambult en het uitkijkpunt aan het 
Jan van den Boschpad. Mocht er tijd over zijn, dan 
kijken we nog in één van de bezoekerscentra.
Leiding: André Kommer (mob: 06 41 15 33 65)
Tijdstip: 08.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria hoeve, 
zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het con-
tactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 12 oktober 2013
Vogeltuin dr. A. Schierbeek, Bosjes van Poot
Ochtendexcursie zonder vervoer*
Dit vogelrustgebied is het oudste van Neder land. 
De heg om de tuin heen is ondoordringbaar voor 
mens, hond en kat. In de tuin staan veel zeer oude 

 
    Dag(deel)excursies

Contactadres Commissie Excursies & lezingen: 
tel. 070-354 8974, e-mail: hvbexcursies@live.nl

Heeft u zich opgegeven voor een excursie, maar 
bent u verhinderd? Meld het direct (uiterlijk 48 
uur vooraf) om de mensen op de wachtlijst ge-
legenheid te geven mee te kunnen gaan.

Het mobiele telefoonnummer van de excursie-
leider is weergegeven om in geval van nood en al-
leen op de dag zelf te kunnen bellen. Aanmelding 
en wijzigingen zoals gebruikelijk doorgeven aan 
het contactadres. Geef bij uw opgave ook uw 
mobiele nummer door.

Kijk voor meer informatie in het kader op 
pagina 16.
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    Dag(deel)excursies

meidoorns, die jaarlijks zo worden gesnoeid dat 
kleine zangvogels er veilig in kunnen broeden. 
Afgelopen jaar waren er circa 100 nesten en wer-
den er 20 vogelsoorten geteld.
Leiding: Hetty Mos
Tijdstip: hoort u bij opgave
Verzamelpunt: Laan van Poot, hoek Boom-
kruiperlaan (Den Haag)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij Loes 
Jalink, tel. 070 368 1303. Maximum aantal deel-
nemers is 15
Kosten: geen

Zaterdag 19 oktober 2013
Goeree-overflakkee
Dagexcursie met eigen vervoer**
Dit eiland heeft een aantal goede vogelplekken 
zoals de Kwade Hoek, de Punt, de slikken van 
Flakkee en de Brouwersdam. In deze tijd is er nog 
volop trek en arriveren de eerste wintergasten. 
Afhankelijk van de waarnemingen en tijd bezoe-
ken we ook Schouwen met de Prunjepolder.
Leiding: Nicolette Rab (mob: 06 18 43 69 25)
Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria hoeve, 
zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het con-
tactadres
Kosten: vervoer

Maandag 21 oktober tot en met vrijdag 
25 oktober 2013
Midweek Texel, De Waal (Hotel De Waal)
Dagexcursies met één of twee Ford-Transit busjes
Het eiland Texel kent een zeer gevarieerd vogel-
bestand, zeker in de trektijd. In het oosten langs 
de Waddendijk zijn vele hoogwatervluchtplaatsen 
voor de steltlopers, met als relatief nieuwe loca-
tie Utopia (polder De Eendracht). In het westen 
ligt het duinlandschap met als uniek gebied De 
Slufter. Dan zijn er op het eiland nog vele mooie 
vogelplekken waaronder polder Waal en Burg met 
de Molenkil, de Waterkolk, de Roggesloot, etc. 
Kortom een zeer afwisselend eiland met vele vo-
gelsoorten (zie pagina 18 voor meer informatie).
Leiding: Jaap Zoet (mob: 06 54 60 86 58) en Jan 
Pietersen (mob: 06 19 41 81 22)
Tijdstip: 09.00 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria hoeve, 
zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: uw deelname opgeven door storting van 
€ 90,– vóór 5 september aanstaande
Kosten: € 490,= p.p.

Zondag 27 oktober 2013
Maasvlakte
Dagexcursie met eigen vervoer**
We bekijken de trek over zee, met kans op bijvoor-
beeld jan-van-genten.
Leiding: Jaap Zoet (mob: 06 54 60 86 58) 
Tijdstip: 08.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria hoeve, 
zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het con-
tactadres
Kosten: vervoer

Zondag 3 november 2013
Hellegatsplein en de Zuid-oostkant van 
Goeree-overflakkee
Dagexcursie met eigen vervoer**
We bezoeken een aantal vogelhutten/uitkijkpun-
ten nabij het Hellegatsplein en de zuidoostkant 
van Goeree-Overflakkee en maken één of twee 
korte wandelingen.
Leiding: Ton Haase (mob: 06 12 72 18 79)
Tijdstip: 08.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria hoeve, 
zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het con-
tactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 9 november 2013
Pier van IJmuiden
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer**
We lopen de pier af om de zeetrek te volgen. We 
kunnen jagers, stormvogels en jan-van-genten 
treffen. We willen ook de nabij gelegen duinplas 
bezoeken.
Leiding: Maarten Souverijn (mob: 06 20 07 53 33)
Tijdstip: 08.30 uur.
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria hoeve, 
zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het con-
tactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 16 november 2013 
Reünie in het Benoordenhuis
Nadere informatie volgt.

Zaterdag 30 november 2013
Sovon-dag in de Reehorst, Ede
Dit is geen evenement of excursie van de Haagse 
Vogelbescherming. Kijk voor meer informatie op 
www.sovon.nl (kopje “Actueel”/”Nieuws”)
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contact: 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 bij NS station 
Mariahoeve zijde Appelgaarde (Voorburg), tenzij 
anders genoemd.
Opgave: Voor alle excursies dient u zich vooraf op 
te geven bij de contactpersoon van de CEL (tenzij 
anders genoemd). Deelname is naar volgorde van 
opgave.
Mocht u na opgave onverhoopt verhinderd zijn, 
dan vernemen wij dit graag uiterlijk 48 uur voor de 
excursie zodat de vrijgekomen ruimte kan worden 
ingevuld. 
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
€ 0,08 per kilometer, af te rekenen met de chauffeur.
Om het milieu te sparen, rijden wij met zo weinig 
mogelijk auto’s. 
rekeningnummer: Voor excursies waaraan 
kosten zijn verbonden die moeten worden over-
gemaakt, dient u het aangegeven bedrag te stor-
ten op rekeningnummer 271.84.86 van Haagse 
Vogelbescherming, afdeling excursies. Annuleringen 
schriftelijk of telefonisch meedelen aan de penning-
meester.
regels en reglement: Met het verschijnen van de 
nieuwe agenda, vervalt automatisch de vorige.
Deelname geschiedt op basis van het Reglement 
Deelname Excursies/Reizen (augustus 2011). Dit 
reg lement kunt u opvragen bij de penningmeester.
Jongeren: 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
terugkomsttijden 
ochtend: tussen 12.30 en 13.00 uur
lange ochtend: tussen 14.00 en 14.30 uur
dag: tussen 17.30 en 18.00 uur
eten en drinken: Neem iets te eten en drinken mee 
voor onderweg, daar er niet altijd een uitspanning 
kan worden bezocht. N.B. verzoek in de auto’s niet 
te eten en/of drinken.
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 evt. insecten. Bij voorkeur niet te felle kleuren.

 
    Dag(deel)excursies                  lezingen                           Cursussen

Maandag 16 september 2013
Spreker: René van Rossum
Onderwerp: Zeevogels kijken
Over het determineren van zeevogels, en 
de omstandigheden waarbij je die het 
beste kunt spotten aan de kust.
Na de pauze worden beelden vertoond 
van Helgoland, Duitsland.
Aan de lezing is de excursie gekoppeld 
op het zuidelijk havenhoofd op zaterdag 
21 september.

Maandag 21 oktober 2013
Spreker: Marc Guyt (BirdingBreaks, 
AGAMI)
Onderwerp: Atlantic Odyssey
Fotoverslag van de meest tot de verbeel-
ding sprekende reis die een vogelaar kan 
maken.
U krijgt vogels te zien van open zeeën 
zoals albatrossen, pijlstormvogels, jagers, 
reuzenstormvogels en stormvogeltjes.

Maandag 18 november 2013
Spreker: Chris van Rijswijk
Onderwerp: Coast to coast
Foto’s genomen van Kangerlussuaq in 
Groenland (o.a. Groenlandse witstuit-
barmsijzen) tot Varanger in Noorwegen 
(bijv. eiders en ijsgorzen). 

De lezingen worden gehouden in “Het 
Benoorden huis”, Bisschopstraat 5, 
2596 XH Den Haag en beginnen stipt 
om 20.00 uur. 
Tussentijds is er een korte pauze en 
gelegenheid tot het drinken van een 
kopje koffie, thee of fris. 
Eindtijd is ca. 22.00 uur
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    Dag(deel)excursies                  lezingen                           Cursussen

De cursus wordt wederom gegeven door 
Eduard Opperman en bestaat uit drie 
avonden (woensdag) met een afsluitende 
praktijkexcursie (datum volgt in de loop 
van de cursus).

Cursusdata: 25 september, 2 en 16 okto-
ber 2013

Tijd: 20.00-ca. 22.15 uur (inclusief pauze 
met gratis koffie/thee)

Locatie: Milieu Service Punt Zuiderpark 
Anna Polakweg 7, 2533 SW Den Haag 
(ingang Vreeswijkstraat, bij de kinder-
boerderij)

Kosten en aanmelden: kosten van de ge-
hele cursus inclusief documentatie en ex-
cursie, bedraagt € 19,–. U kunt zich aan-

De Commissie Veldwerk organiseert in het 
voorjaar van 2014 een cursus vogelwachter.

De cursus is bedoeld voor mensen die bij 
voorkeur al over enige vogelkennis beschik-
ken en opgeleid willen worden tot vogel-
wachter.
U leert het onderscheiden van verschil-
lende vogelgeluiden en het gebruiken van de 
BMP-telmethode (Broedvogel Monitoring 
Project). 

Cursus vogelherkenning (najaar 2013)
De ene vogelsoort verlaat ons land om aan een reis naar het zuiden te beginnen. 
De andere komt juist van over de grens naar nederland toe. En er zijn soorten die 
gewoon blijven waar ze zijn. 

Kom meer te weten over vogels en het fenomeen vogeltrek 
tijdens onze vogelherkenningscursus. 

melden door het bedrag over te maken 
op rekening 271 84 86 t.n.v. Haagse 
Vogelbescherming onder vermelding van 
“Cursus”. 
Het aantal beschikbare plaatsen is be-
perkt, dus zorg dat u tijdig betaalt. Mocht 
de cursus vol zijn, dan wordt uw betaling 
teruggestort. 

Verdere informatie kunt u krijgen bij Jan 
Pietersen, 070 367 2585 / 06 19 41 81 22, 
e-mail: jan.pietersen@planet.nl of 
hvbexcursies@live.nl

Deze cursus is ook zeer geschikt voor de 
jeugd! Jongeren onder de 16 jaar mogen 
onder begeleiding van een volwassene 
GRATIS deelnemen - dit dient u vooraf te 
melden via onderstaand adres.

Met deze vaardigheden kunt u zich als vogel-
wachter inzetten bij het doen van broed-
vogelinventarisaties in (één van) de Haagse 
groengebieden.

De cursus is gratis en zal bestaan uit  4 theo-
rieavonden en 3 vroege ochtendexcursies.

Belangstellenden kunnen zich alvast opge-
ven bij Jaap Zoet, 070 309 7031/ 
06 54 60 86 58, e-mail: jczoet@ziggo.nl 

Cursus vogelwachter (voorjaar 2014)

aanKOnDiging
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Het is meerdere malen gevraagd, het is ‘in 
de planning geweest’ en nu is het zover: 
een midweek vogels kijken. In de week 
van maandag 21 tot en met vrijdag 25 ok-
tober a.s. gaan we naar het heerlijke wad-
deneiland Texel. We hebben dit keer een 
accommodatie in het kleine dorpje De 
Waal uitgekozen, mooi centraal op het ei-
land, zodat alle ‘uithoeken’ gemakkelijk 
bereikbaar zijn. Hotel De Waal, volgens 
de recensies een gezellig hotel, gereno-
veerd, voorzien van tuin, terras, restau-
rant, bar, etc. (www.hoteldewaal.nl).

Prijs: € 490,- per persoon, inclusief ver-
voer, overtochten, 4x overnachting, 
ontbijtbuffet, lunchpakket (mag u zelf 
klaarmaken, waarbij de extraatjes door 
het hotel worden verzorgd), en diner. 
Berekend op tweepersoonskamers, voor-
zien van douche/bad, toilet, tv. Toeslag 
voor éénpersoonskamer € 22,50 per per-
soon, per nacht (beperkt mogelijk). Alle 
consumpties e.d. voor eigen rekening. De 
lunch op de heen- en terugreis dient u zelf 
te verzorgen.
Vertrek: maandagmorgen 21 oktober  
09.00 uur vanaf verzamelpunt parkeer-
plaats station Mariahoeve, zijde Appel-

 
    Meerdaagse reis

gaarde (Voorburg). Onderweg naar Den 
Helder zullen we op interessante (vogel)
plaatsen nog één of meerdere stops 
maken. Dinsdag t/m vrijdag: ontbijt: 
08.00 uur, vertrek 09.00 uur, terug hotel 
ca. 16.00/16.30 uur, diner ca. 18.00/18.30 
uur. 
Terug: vrijdagmiddag 25 oktober ca. 
17.00 uur op verzamelpunt
Inschrijven: door storting van € 90,- vóór 
5 september a.s. en het restant vóór 5 ok-
tober 2013 op rekening 271 84 86 t.n.v. 
Haagse Vogelbescherming (HVB), afde-
ling excursies o.v.v. “Texel”. De reis wordt 
uitgevoerd volgens de voorwaarden van 
het geldende HVB-reis-/excursieregle-
ment. Eventuele verzekeringen (annule-
ring/reis/bagage) zelf verzorgen.

Treuzel niet met inschrijven, want we 
gaan met één busje (8 personen) of twee 
busjes (16 personen) en het zou jammer 
zijn als u teleurgesteld zou worden. De 
reis staat onder leiding van Jaap Zoet 
en Jan Pietersen. Alle nadere informatie 
via 070 367 2585/06 19 41 81 22, e-mail:  
jan.pietersen@planet.nl. 

Tot ziens (op Texel?!)

Wie gaat er mee naar Texel?
Midweek 21 t/m 25 oktober

neem een kijkje in de eendenkooi van het Zuiderpark, 
één van de vogelrustgebieden van de Haagse Vogelbescherming!

Data: zondagochtend 15 september en zondagochtend 29 september
Tijd: 10.00 uur, duur ca. 1,5 uur   
Verzamelpunt: Zuiderpark (locatie volgt bij aanmelding) 
Door: Ruud van der Waard
Kosten: gratis
Aanmelden: telefonisch op 06 47 46 01 59 tussen 18.00 en 21.00 uur

eXcLuSieF

lET oP: 
Beschermd 

vogelrustgebied.
Honden niet 
toegestaan!18



 
    Meerdaagse reis

op de verzamelplaats zwaaien we de 
excursie naar Tiengemeten uit. Wij ver-
trekken naar een bestemming wat verder 
weg: Polen. Met acht personen gaan we 
op reis van 20 tot en met 28 april.

De eerste dag rijden tot Havelland (wes-
telijk van Berlijn). We komen precies op 
tijd in het vogelcentrum om de film over 
de grote trap te zien: de vogel in close-up, 
tijdens de balts (dan lijkt de man op een 
slagroomklopper vol slagroom), op het 
nest, met jongen, enzovoort. Vanuit de 
uitzichttorens zien we met eigen ogen vele 
hanen in hun volle baltsornaat. De hennen 
vallen minder op maar zijn volop aanwe-
zig. We overnachten in bungalows op de 
nabijgelegen camping (de Bunt-Specht 
geheten). Daar genieten we van een goed 
diner, ontbijt en krijgen lunchzakken mee 
voor onderweg.

Het volgende reisdoel is Stepnica (bij 
Stettin, vlak over de Poolse grens). Eerst 
bezoeken we visvijvers bij Linum waar we 
kraanvogels zien en horen. Ook de buidel-
mees nestelt hier. We rijden in zo’n 4 uren 
naar Polen en in de namiddag hebben we 
gelegenheid de omgeving van ons verblijf - 
de boerderij Frajda - te verkennen.

De hele week hebben we in de ochtend 
twee boten beschikbaar. De eerste dag is 
het goed raak: we zien meer dan 20 zee-
arenden. De schipper lokt ze door vis over-
boord te gooien, waar meeuwen op afko-
men. De arenden zien de meeuwen rond-
cirkelen en komen uit de boom om te zien 
of er wat van hun gading bij is. Dat levert 
spectaculaire beelden op. Voor de fotogra-
fen is het een sport om ze in de verschil-
lende stadia van de duikvlucht vast te leg-
gen. Dat blijkt niet eenvoudig. Gedurende 

de week maken we vorderingen en aan het 
eind van de week heeft iedere fotograaf wel 
een foto om trots op te zijn.

De middagen gebruiken we om de omge-
ving van de boerderij te verkennen. Het 
lijkt een beetje op de Oostvaardersplassen: 
riet en moeras met de snor, grote en kleine 
karekiet (het baardmannetje heb ik eerder 
wel gezien, maar hij ontbrak nu) en waar 
Konikspaarden en Heckrunderen grazen. 
Bij een vroege ochtendexcursie spot één 
van de deelnemers een bever bij zijn burcht.

Haagse vogelaars in Polen
DOOR HENK WARDENAAR

De kust van de Oostzee is een trekpleister 
waar we een dag voor uittrekken. We bekij-
ken de oude architectuur van de badplaat-
sen: met houten villa’s in de meest fantas-
tische kleuren. Het vissersplaatsje Misdroy 
laat zien hoe er al tientallen jaren gevist 
wordt. De boten worden met een lier van 
het strand naar het water getrokken (en na 
het vissen andersom). De vangst wordt ge-
rookt en we genieten van die smaak tijdens 
de lunch. In de (kleine) dierentuin laten de 
zeearend en wisenten zich van dichtbij be-
wonderen. Tijdens een rit door de velden 
rond het dorp komen we vast te zitten in 
de modder. Met vereende krachten lukt het 
om de Ford-Transit er weer uit te krijgen. 
De terugreis naar Nederland (weer met de 
stop in Havelland) verloopt probleemloos. 
Het was een geslaagde week en we hebben 
de foto’s nog.

zeearend

 Foto: Henk Wardenaar
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op zoek naar een nestplek
Waarnemende vogelaars leggen contact 
met personeel van het ziekenhuis, mede-
werkers van de gemeente Den Haag en de 
voorzitter van de Slechtvalkenwerkgroep 
Nederland om een eventueel broedsel te 
helpen op kans van slagen. Op 3 april ga 
ik met twee andere vogelaars en onze con-
tactpersoon van het HagaZiekenhuis de 
zusterflat in voor de klim naar de tiende 
etage. De flat wordt niet meer bewoond 
en staat op de nominatie voor sloop. 
Eenmaal boven treffen wij ter hoogte van 
het mogelijke ‘broedbalkon’ een enorme 
hoeveelheid duivenveren en uitwerpselen 
aan. In de kamer ontdekken we een nestje 
jonge stadsduiven (de vogels kunnen in- 
en uitvliegen door een open bovenraam). 
Op het balkon - of beter gezegd, de vrij 
smalle galerij - liggen onder een al deels 
verweerd houten stoeltje prooiresten van 
o.a. duiven en een wintertaling. Ook op 
het dak van het gebouw worden prooi-
resten gevonden. Uit dit alles blijkt dat 
de slechtvalken de zusterflat als toekom-
stige broedplek hebben uitgekozen. Het  
overleg met personeel van het ziekenhuis 
leidt tot het plaatsen van een bak met 
grind (slechtvalken broeden op dergelijk 
materiaal). De verweerde houten stoel 

die voor de slechtvalken als dak diende, 
wordt vervangen door een exemplaar in 
redelijker staat. Het nest ligt daardoor 
meer in de luwte.

Ringen verschaffen veel informatie
Beide slechtvalken blijken geringd en 
met behulp van telescopen en telelenzen 
worden de ringen afgelezen. Het man-
netje wordt herkend als een tweejarige 
vogel uit de omgeving van Haarlem en 
het vrouwtje als een driejarige en dus 
geslachtsrijpe vogel uit Frimmersdorf/

Slechtvalken brengen drie jongen 
groot in Den Haag
DOOR JOHN VAN DER GRAAF

In 2012 werden de eerste waarnemingen gedaan van een mogelijke paarvorming door 
twee slechtvalken om en nabij het HagaZiekenhuis aan de leyweg. In de loop van de 
winter en zeker begin voorjaar werd het nestindicerend gedrag op de nabijgelegen 
zusterflat steeds duidelijker met als bekroning een aantal paringen.

broedplek van gerecycled materiaal 

Foto: Wim van Yperen
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Neuss in Duitsland waar ze als jong op 
de bruinkoolcentrale is geboren. Het 
is geweldig om via het uitwisselen van 
ringgegevens zo achter de leeftijd en her-
komst van vogels te komen. De omstan-
digheden lijken perfect en het vrouwtje 
legt drie eieren in de grindbak. De vo-
gels broeden om beurten en gedurende  
de volgende weken observeren we ze met 
telelenzen vanaf de grond. Pas op 12 juni 
beklimmen wij opnieuw de trap van de 
zusterflat om de jongen voor onderzoek 
te ringen, te meten en te wegen. Naast 
de vaste waarnemers zijn twee gediplo-
meerde (roof)vogelringers aanwezig, een 
journalist van Omroep West die het rin-
gen vastlegt voor een nieuwsuitzending 
en tot onze verbazing ook twee tildui-
venhouders, waarvan niemand weet wie 
ze heeft uitgenodigd.

Boven treffen we drie prachtige jongen 
aan. Ze zijn nog bedekt met dons, maar 
de eerste dekveertjes worden al enigszins 
zichtbaar. Ik ben aangenaam verrast 

alle jongen blijken vrouwtje

door de zeer behoedzame en deskundige 
wijze waarop de ringer te werk gaat. Eerst 
wordt prooi-afval verzameld en zorgvul-
dig in zakken gedaan. Onderzoek hier-
naar zal meer duidelijkheid geven over 
de hoeveelheid en soorten prooien die de 
slechtvalken aanvoeren. Vervolgens wor-
den de jongen één voor één uit het nest 
gehaald en ter voorkoming van stress in 
een juten tasje gedaan. Daarna worden 
ze bekeken, gemeten, gewogen, geringd 
en weer teruggeplaatst in de grindbak. 
Het zijn drie vrouwtjes. De ringer doet 
dit in alle rust, maar toch is het een na-
tuurlijke reactie dat de oudervogels het 
op een krijsen zetten en in paniek rond 
de nestlocatie vliegen. Om de vogels zo 
min mogelijk stress te bezorgen, wordt 
er snel gewerkt en is alles binnen een uur 
achter de rug. 

Duivendiscussie
De broedse valken hebben deze locatie 
als broedplek uitgekozen vanwege de 
zeer gunstige ligging. Een onbewoonde 
flat met balkon op het oosten (verge-
lijkbaar met de rotsen waar de niet-ste-
delijke slechtvalken broeden) boven een 
gedekte tafel met stadsduiven maar ook 
eenden en halsbandparkieten. Hierbij 
vallen soms ook enkele sierduiven ten 
prooi hetgeen tot discussie leidt met de 
duivenhouders. Een pleidooi van enkele 
van hen om de slechtvalken desnoods af 
te schieten vinden we niet op zijn plaats. 
Gelukkig is het bij wet verboden om 
slechtvalken te doden. En verder is dit 
gewoon de natuur. Als het niet dit paar-
tje is dan zal een ander slechtvalkenpaar 
het aantrekkelijke territorium bezetten 
en er - met of zonder broedbak - jongen 
grootbrengen. 

Foto: Hans van de Langkruis
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Op zaterdag 29 juni is het dan zover 
en verschijnt het eerste flink gegroeide 
jong op het balkon. Een dag later heb 
ik het geluk ze daar alle drie te zien. Ze 
zijn druk in de weer met hun vliegoefe-
ningen en maken de eerste sprongetjes. 
Ik vind het heel bijzonder dat een jong, 
onervaren paartje succesvol drie jongen 
heeft groot gebracht. De aanwezige vo-
gelaars laten passanten door hun ver-
rekijkers en telescopen kijken. Er zijn 
vrijwel alleen positieve reacties op dit 

drie jongen op het balkon

bijzondere broedgeval en zelfs een van 
de duivenhouders laat weten dat hij het 
schitterende vogels vindt. Als de conditie 
van de jonge vogels op peil is, zullen ze 
hun nestplaats na ongeveer één maand 
definitief verlaten. Ook de oudervogels 
zullen dan verder rondzwerven. Voor vo-
gelaars en duivenhouders keert de rust 
dan terug. 
In stilte hoop ik dat de flat er volgend 
jaar nog staat, zodat het paartje hier op-
nieuw kan broeden.

Foto: John van der Graaf

Dank
Het vorig jaar gestarte ooievaarsringproject heeft 
al veel waardevolle gegevens over trekgedrag en 
overleving opgeleverd. Daarom zijn dit voorjaar 
weer enkele jongen geringd. Voor de enthousiaste en 
kosteloze medewerking danken wij: klimmer Peter 
Waenink (www.bomenkapper.nl); ringers Vincent van 
der Spek en Maarten Verrips van VRS Meijendel; 
nesteigenaren; Politie Haaglanden en overige 
betrokkenen. Welkom advies ontvingen wij van 
Stichting Ooievaars Research & Knowhow: Wim van 
Nee en Annemieke Enters (STORK/www.ooievaars.eu).

Foto’s: Caroline Walta/Ingeborg Vrolijk



Voor mijn gevoel botst dat. Natuurlief-
hebber zijn en dan verkwistend gas geven 
om maar op tijd te zijn. Voor één vogel-
tje. Zouden twitchers tijdens hun dolle-
mansritten ook wel eens vogels doodrij-
den? Vast wel. En als de bijzondere vogel 
dan gescoord is, afgevinkt op het jaar-, 
maand- of zelfs daglijstje, gaat de twit-
cher op jacht naar de volgende trofee. 
Op waarneming.nl wordt gemeld dat 
soort nummer 253 van dit jaar “binnen” 
is: “Ik heb ‘m hoor!” Soms lukt het niet. 
Dan komt de twitcher nét te laat. Dan is 
283 km terug een eind hoor. Ik begrijp 
al die moeite niet. Een twitcher heeft een 
soort competitiedrang - of liever gezegd 
-dwang - die mij volkomen vreemd is.

Wel maak ook ik dankbaar gebruik van 
hun meldingen als een zeldzaamheid 
dichtbij huis is. Menig soort op mijn 
“levenslijst” (jaja, die heb ik ook) dank 
ik aan hen. De kaartjes, foto’s en soms 
geluidsfragmenten maken het veelal een 
eitje om een soort terug te vinden. Maar 
dan nog is het mij niet om die ene soort 
te doen. Ik bed zo’n bezoek meestal in in 
een tochtje in de buurt. Als ik de bijzon-
dere vogel dan mocht missen, heb ik in 
ieder geval veel ander moois gezien.

Overigens zijn de vogels die ons land 
aandoen opvallend vaak “bruine vogel-
tjes”, zoals een vriend van me eens tref-
fend zei. Deze vriend, nota bene bioloog, 
ging eens met mij mee op een vogelex-
cursie. Ik had een prachtige route uit-
gestippeld met een diversiteit aan bio-
topen, zodat de vogelvariatie groot zou 
zijn. Vol goede moed begonnen we aan 
de tocht. Ik wees hem onder meer op 
leeuweriken, piepers, lijsters, roofvogels 
en eenden en legde uit wat de verschil-
len waren tussen de diverse soorten. Na 
een uur slofte hij achter mij aan en ver-
zuchtte: “Gaan we nog iets anders zien 
dan bruine en zwarte vogeltjes?”

Als ik eens naga welke bijzonderheden ik 
de laatste drie jaar in de regio heb gezien, 
dan zijn dat inderdaad ook weinig opval-
lende verschijningen: witbuikrotgans en 
witkopeend (2010), taigarietgans, Cetti’s 
zanger, grote grijze snip en grote kare-
kiet (2011), dwerggans en Bairds strand-
loper (2012). Allemaal nogal bruinige 
vogels. Natuurlijk, als je goed kijkt zie je 
de schoonheid heus wel. Het is vaak de 
tekening die de bewondering oproept. 
Daarnaast speelt bij mij ontroering een 
rol. Zeker in het geval van de grote grijze 

Weer een bruin vogeltje
DOOR ANDRé LEEGWATER

Twitchers, ik begrijp ze niet. Dat vliegt van hot naar her voor één vogeltje. Je zou 
maar 283 km in de auto zitten en dan te laat komen... nee, niets voor mij. Ik word 
al onrustig bij de gedachte alleen. Ik huldig het principe dat de vogels maar naar mij 
toe moeten komen. Het lijkt me ook zo monomaan. Ik ken mensen die alles uit hun 
handen laten vallen als ergens een zeldzaamheid wordt gemeld. En daar gaan ze weer. 
Scheurend in de auto. Dat is ook zoiets. 
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snip en de Bairds strandloper. Deze 
vogels zijn zó ver afgedwaald van hun 
plaats van herkomst dat terugkeer vrij-
wel uitgesloten is. Vinden zij ooit hun 
weg terug? Zien zij ooit nog een soort-
genoot?

Begin juni zie ik op waarneming.nl dat 
er al enkele dagen een roodmus verblijft 
bij de Savornin Lohmanlaan. Dat is vlak 
bij mij in de buurt. Tien minuten fietsen 
en ik ben er. Er staan ook foto’s en ge-
luidsfragmenten bij de waarnemingen. 
Met de beelden en het geluid in mijn 
hoofd ga ik een wandeling maken in het 
Westduinpark. Ik hoor en zie van alles. 
Nachtegaal, zwartkop, tuinfluiter, fitis, 
tjiftjaf, winterkoning, merel, zanglijster, 
boomkruiper, koolmees, pimpelmees, 
staartmees, maar geen roodmus. Nu is 
het geen gemakkelijke omgeving om vo-
gels te kijken (wat je misschien wel voor 
80% met je oren doet). Er staat een school 
en ik loop daar juist rond als het speel-
kwartier begint: joelende en gillende 
kinderen. Er is een hondenuitlaatplek: 
uitzinnig blaffende honden en roepende 
baasjes. Sportvliegtuigjes vliegen laag 
over, gemeentewerkers zijn in de weer 
met bladblazers en veegmachines, het 
verkeer van de Machiel Vrijenhoeklaan 
trekt op als de stoplichten op groen gaan 
en de wind waait door de bomen. 
Net als ik het wil opgeven, hoor ik een 
aantal keer een luid “pietsju-wie-wuuh”, 
wat totaal niet lijkt op de fonetische 
weergave in mijn vogelboekje, maar wel 
precies klopt met het geluid dat al in mijn 
hoofd zit. Het lijkt inderdaad een beetje 
op een regel uit het nummer “Sympathy 
for the devil” van The Rolling Stones 
(“Pleased to meet you”), zoals ik ergens 

las. Mijn hart maakt een huppeltje: de 
roodmus. Ik ga op een boomstronk zit-
ten en wacht tot de vogel zich laat zien. 
Maar dat gebeurt niet. Het geluid komt 
plotseling van een heel andere kant. De 
vogel is weggevlogen en zit nu op het 
terrein van de school, boven de hoofden 
van de spelende kinderen. Privéterrein 
dus. Dan ga ik maar naar huis.

Ik ben blij dat ik de roodmus heb ge-
hoord, want “horen is scoren”. Het is 
voor mij een nieuwe soort. Wel jammer 
dat ik hem niet heb gezien. Thuis voer 
ik mijn waarneming meteen in op waar-
neming.nl. Zou ik dan toch ook een 
twitcher zijn? Moet ik nog uit de kast 
komen? Ben ik een cryptotwitcher? Ik 
kijk op de site nog even naar de foto’s 
van de Haagse roodmus. Het zou om 
een tweedejaars mannetje gaan. Er is nog 
geen zweem van rood te bekennen. Is het 
dus toch weer een bruin vogeltje...

Haagse ‘bruine’ roodmus

Foto: Fennie Steenhuis
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Gezien in de regio - half april tot half juli 2013

DOOR TOM CLAESSENS

Zijn Meijendel en de Starrevaart in 
Leidschendam inderdaad de meest vo-
gelrijke gebieden in onze regio? Of gaan 
onze vogelende leden bij voorkeur daar-
heen? Of gaan juist de leden die actief 
hun waarnemingen melden op onze 
website graag daarheen? Op die vragen 
is moeilijk een antwoord te geven, maar 
duidelijk is wel dat deze gebieden het 
meest genoemd worden. Het aantal en 
de diversiteit van waarnemingen in die 
gebieden vormen dan ook zeker een aan-
sporing om deze met regelmaat en met 
open ogen en oren te bezoeken.

Meijendel en de aanpalende gebieden in 
de duinen - zoals de Vlakte van Waals-
dorp, de Kijfhoek en Bierlap, en de Gan-
zen hoek - kennen op de duintoppen 
mooie waarnemingsposten en ook langs 
de fiets- en wandelroutes valt veel te zien. 
Op woensdag 17 april werden daar gier-
zwaluwen, boerenzwaluwen, huiszwalu wen, 
oeverzwaluwen, een braamsluiper, nach te-
galen en twee gekraagde roodstaarten gezien. 
Deze laatste soort werd later nog herhaal-
delijk gemeld uit dit gebied en was daar 
naar mijn indruk dit jaar meer opvallend 
aanwezig dan voorgaande jaren. In de 
dagen daarna volgden ook meldingen 
van soorten als: boompieper, grasmus, fitis, 
tjiftjaf, sprinkhaanzanger, blauwborst, glans-
kop, staartmees, koekoek, kneu, zwartkop, 
groenling en boomkruiper. Op 22 april werd 
onder de Prinsenberg een “hoempende” 
roerdomp gehoord, die daar 3 weken later 
en ook op 16 juni werd gezien. Een dag 
later (tevens op 13 mei) werd in dezelfde 

 
   Veldwaarnemingen

plas een geoorde fuut in zomerkleed ge-
meld. In de daarop volgende weken 
konden boomleeuwerik, rietzanger, kleine 
kare kiet, zwarte roodstaart en een mooie 
“wittige” buizerd aan het lijstje worden 
toegevoegd.

sprinkhaanzanger

 Foto: Kees de Vries

Vanaf 1 mei werden bij de Prinsenberg 
weer met regelmaat boomvalken gesigna-
leerd, tapuiten en een groep van zelfs wel 
30 kruisbekken. Heel bijzonder was op 3 
mei de waarneming van een overvliegende 
kraanvogel. Op 8 mei was er een eerste mel-
ding van een kleine bonte specht, een soort 
die in deze periode opvallend vaak zowel 
in dit gebied als op veel andere plaatsen 
in de regio werd gesignaleerd. Ook de 
grote bonte specht en de groene specht wer-
den waargenomen. Op 15 mei en 5 juni 
werd een appelvink en op 12 juni onder 
andere een barmsijs gespot. Behalve de al 
genoemde roofvogels werden gemeld: een 
bruine kiekendief, blauwe kiekendief, smelle-
ken en sperwer; maar ook op 30 mei een 
visarend, op 12 juni een rode wouw en op 
14 juli een wespendief. De havik heeft ook 
succesvol in onze regio gebroed. 



Op 10 juni werd hier - we hebben het 
nog steeds over Meijendel - een kleine 
jager waargenomen, wat zeker ook als uit-
zonderlijk moet worden vermeld. Twee 
grote lijsters werden op 25 juni gezien in 
de Ganzenhoek en op 2 juli samen met 
hun jong. Daar werden op dezelfde dag 
een kleine plevier en drie witte kwikstaarten 
waargenomen. Tenslotte zat er op 5 juli 
in de plas onder de Prinsenberg tussen de 
kuifeenden een brilduiker en werd op 14 juli 
in de Kijfhoek/Bierlap een overvliegende 
ijsvogel gehoord. In dit gebied en in deze 
periode kom ik welgeteld op 52 verschil-
lende soorten, waarbij aangetekend mag 
worden dat een aantal veel voorkomende 
soorten niet op de website - en dus ook 
niet hier - wordt gemeld.
Dan de Starrevaart met de nabij gele-
gen Meeslouwerplas en Leidschendam-
merhout.  Daar is de vogelkijkhut een 
prima waarnemingspost, maar ook een 
wandeling langs of rond de plas biedt veel 
moois. Ik vind het nog altijd jammer dat 
de uitkijktoren langs de Kniplaan is ver-
dwenen evenals recentelijk de picknickta-
fel die een bescheiden vervanging bood. 
Vanuit dit gebied kwamen in deze peri-
ode de volgende waarnemingen, voor een 
groot gedeelte doorgegeven door Arris 

Jan Ekris: op 17 april voor het eerst de 
zang van de rietzanger en de kleine karekiet 
en op de plas twee vrouwtjes topper en een 
geoorde fuut (op 10 juli daar een koppel). 
Op 19 april twee zwartkopmeeuwen (ook 
nog op 3 juli gemeld), een zwarte ruiter en 
een zingende blauwborst. Een eerste gras-
mus werd in dit gebied eveneens gehoord 
op 19 april. Op 23 april volgde de melding 
van een paartje krooneend en een vliegende 
bruine kiekendief (laatstgenoemde werd 
later nog vele malen gemeld). Op 25 april 
wordt een dwergstern gezien boven de slik-
plaat waarop hij ook geruime tijd zit te 
rusten: een opvallende waarneming hier 
in het binnenland. Op 30 april laat zich 
een slechtvalk zien boven de Starrevaart 
evenals een koppel buizerd en een toren-
valk boven de Leidschendammerhout. 

Op 3 mei noteren wij drie bontbekplevieren, 
een man zomertaling, bosruiter, bosrietzan-
ger en een waterral en op 6 mei drie kleine 
plevieren op de slikplaat en een sprink-
haanzanger in de Leid schendammerhout. 
Verder waren er in die week meldingen 
van zwarte sterns tussen de visdieven, kluten, 
bergeenden, kanoeten, tureluurs, oeverlopers, 
kemphanen, zwarte ruiters, een groenpoot-
ruiter, pijlstaarten, bontbekplevieren, een 
bonte strandloper en een kleine strandloper. 
Daarna komt er weinig nieuws uit de 
Starrevaart totdat op 13 en 14 juni niet 
alleen opnieuw twee dwergsterns worden 
gezien, maar ook een witvleugelstern. In 
de Meeslouwerpolder worden een paar 
dagen later  twee wulpen gesignaleerd en 
zes witte kwikstaarten, waarvan twee ju-
venielen. Een paar weken later waren er 
meer dan 100 wulpen in de Starrevaart 
samen met meer dan 150 scholeksters.  En 
dan, - gelukkig! - op 18 juni de ijsvogel 

rode wouw

 Foto: Kees de Vries
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Emmakade), een paartje goudvink (op 22 
april aan de M. de Brauwweg), een grauwe 
vliegenvanger (op 3 mei in Mariahoeve), 
een patrijs (op 3 mei in de Zoetermeerse 
Meerpolder en op 20 mei in Stompwijk), 
heggenmussen (op 20 mei in de tuinen aan 
de Bachmanstraat, maar ongetwijfeld 
ook op veel andere plekken gezien), een 
roodmus (o.a. op 6 juni aan de Savornin 
Lohmanlaan), een zomertortel (op 19 juni 
bij de Scheveningse gevangenis). De hals-
bandparkieten zijn, zoals Bert Regensburg 
op 22 mei meldde, na een periode van 
onrust en het kappen van bomen bij de 
Hofvijver weer in groten getale op hun 
slaapplaatsen aldaar teruggekeerd.
Speciale aandacht kregen in deze periode 
de broedende vogels als de ooievaars bij 
Molen de Vlieger in Voorburg en (nieuw!) 
De Uithof in Den Haag, de slechtvalken in 
de klokkentoren van het voormalig stad-
huis van Rijswijk en (nieuw!) op de oude 
zusterflat aan de Leyweg. Tot slot vermeld 
ik nog als curiosa de melding van een ver-
zwakte jan-van-gent in het Zuiderpark op 
22 mei, die door de dierenambulance naar 
het vogelasiel is gebracht en vechtende 
knobbelzwanen in Heemtuin H.J. Bos in 
Loosduinen op 4 juni, die door Hetty Mos 
uiteen werden gehaald. Dapper om je in 
dat geweld te wagen.

witvleugelstern

 Foto: Sjaak Schilperoortboven het plasje bij de parkeerplaats. De 
slikplaat is op 3 juli goed voor een witgatje 
en op 5 juli een groep van 14 lepelaars. Op 
de nestpaal langs de Oostvlietweg broedt 
een paar ooievaars. In tegenstelling tot 
vorig jaar nu wel succesvol: 2 jongen.

Er ligt ook een mooi gebied tussen Wasse-
naar en de weg Leidschendam-Voor-
schoten: de Duivenvoordse en Veenzijdse 
polder met kasteel Duiven voorde en het 
aanpalende gebied van de Horsten. Dit 
is het gebied voor een ontmoeting met 
raven: op 26 mei en op 6 juli werd de waar-
neming van twee volwassen exemplaren 
en twee juvenielen gemeld. In dit gebied 
is vanaf 4 juli met regelmaat ook een 
wespendief gezien. Verder zijn er een aan-
tal meldingen van bruine kiekendieven en 
grote zilverreigers, witte kwikstaarten, putters 
en een watersnip. Ook kwamen er uit deze 
omgeving drie meldingen van ijsvogels.
Scheveningen levert vooral veel waar-
nemingen op in de trekperioden en de 
winter. Maar op 25 april was er nog een 
melding van een grote burgemeester. Verder 
werden de waarnemingen van zwarte rood-
staart, grasmussen en putters op de website 
doorgegeven.
Een flink aantal van de hiervoor ge-
noemde soorten werd ook elders in de 
stad gezien. De zwartkop trok met zijn 
mooie en krachtige zang veel aandacht 
net als de gierzwaluwen die op diverse 
plaatsen boven de huizen worden gezien, 
gehoord en gelukkig ook nog nestge-
legenheid hebben gevonden. Nog niet 
vermeld zijn: de tuinfluiter (17 april in de 
Wassenaarse Landgoederen), het goud-
haantje (16 april, golfterrein Ockenburg), 
een bosuil (liet zich horen op 16 april in 
Duinoord en op 17 mei aan de Koningin 
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Excursies
Westduinpark, meer dan vogels alleen
Op verzoek organiseerde André Smit 
zaterdag 4 mei een excursie in het 
Westduinpark. André inventariseert dit 
gebied al langere tijd. Hoewel de aan-
kondiging door weinig kranten was ge-
plaatst, hadden toch 15 personen zich 
aangemeld en kwamen er uiteindelijk 

den gebracht. Welke vogel is te horen en 
hoe ziet die eruit? De lachende roep van 
de groene specht, de krassende zang van 
de grasmus en het melodieuze lied van de 
nachtegaal. In de lucht boerenzwaluwen, 
gierzwaluwen, een aalscholver en zwarte 
kraaien die een buizerd achternazitten. 
Driekwart van de deelnemers was zo en-
thousiast, dat ze aan het eind nog een 
extra rondje meeliepen. 
We waren ons ervan bewust dat er bij aan-
vang van de excursie om 15.00 uur niet 
zoveel vogels te horen zouden zijn. Toch 
bleek dit tijdstip ideaal, omdat rond die 
tijd juist niet alle vogels tegelijkertijd zin-
gen, makkelijk voor beginners. Een paar 

zelfs 20 belangstellenden. De fitis, tjiftjaf, 
koolmees, merel en nachtegaal lieten zich 
duidelijk horen. Verder wist André veel 
over het gebied te vertellen, zowel over de 
planten, de archeologie als over de werk-
zaamheden van de laatste twee jaar. Het 
geheel was zeer geslaagd en er werd al ge-
vraagd naar meer van dit soort excursies.

op de film voor de nationale Vogelweek
De Haagse Vogelbescherming deed mee 
aan de Nationale Vogelweek en organi-
seerde hiervoor wederom een excursie in 
het Westduinpark. Deelnemers konden 
zich inschrijven via Vogelbescherming 
Nederland (VBN) en het maximum aan-
tal was al gauw bereikt. Op donderdag 
9 mei (Hemelvaartsdag) namen Rogier 
Mos en Dick Pescott 20 geïnteresseerden 
mee naar de hoge duintop De Vulkaan. 
Met de uitgereikte vogelkijkkaarten kon 
de eerste kennis meteen in praktijk wor-

deelnemers lieten weten dat ze lid van 
onze vereniging zullen worden. Verder 
is de excursie gefilmd in opdracht van 
VBN voor promotie van de Nationale 
Vogelweek van volgend jaar.

Promotiekraam
Het 100-jarig bestaan van de Japanse tuin 
in Clingendael werd op zaterdag 27 april 
gevierd met een extra feestelijke opening 
door wethouder Boudewijn Revis, Erica 
Terpstra en Klaas Pors. Langs de oprij-
laan vanaf de Wassenaarseweg waren al-
lerlei kramen ingericht, waaronder onze 
stand. Na dagen van regen zochten veel 

vogels en geschiedenis in het Westduinpark

filmopnames tijdens Nationale Vogelweek
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mensen de zonnestralen op en deden het 
park aan.

De overname van De Hoeve Bijdorp 
in Madestein door Parnassia werd op 
zondag 2 juni gevierd met een offi ciële 
opening door wethouder Ingrid van 
Engelshoven. Wij stonden er met een ge-
combineerde kraam met de Egelopvang. 

een mooi bedrag voor onze vereniging 
bij elkaar.

Op de open dag van de Dierenzorg in 
Wassenaar van zondag 16 juni was er 
minder aanloop. Niettemin hebben we 
toch een behoorlijk aantal folders kun-
nen meegeven. Het electrospel bleek weer 
een mooi middel om aandacht op onze 
kraam te vestigen en een gesprek over vo-
gels te beginnen. Volwassenen herkennen 
het spel onmiddellijk en kinderen heb-
ben het snel door. Voor mensen met meer 
vogelkennis zijn er moeilijker herken-
ningsplaten. Muriel mengde zich weer 
actief tussen de bezoekers, terwijl Gwen, 
Loes en Simone (van de Egelopvang) de 
verkoop en knutselactiviteiten voor hun 
rekening namen. 

Promotieplannen komende maanden
- zondag 15 september: Natuurfeestdag 

in Meijendel (11.00-16.00 uur)
- zondag 24 november: Natuur- en Tech-

niek spektakel in de Haagse Hogeschool

de kraam is klaar voor bezoekers 

De kinderen konden bij ons van alles 
knutselen, zoals kleien en kleurplaten 
kleuren. Veronica, Gwen en Loes ver-
zorgden de verkoop van winkelspullen, 
Muriel deelde folders uit en collecteerde 
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Inventarisatierapport
Beste medevogelaars,

We zijn alweer over de helft van het jaar. Een mooi moment om alvast 
uw gegevens voor te bereiden voor het inventarisatierapport. Zoals 
het alvast schrijven van uw verslag en het invoeren van de data in de 
Excel tellijst.

Hartelijke groet namens de Commissies Inventarisatierapport en Veldwerk,
Ruud van der Waard

Herinnering
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Adressen
Bestuur 
Frederik Hoogerhoud voorzitter
Rob de Jong penningmeester
Hetty Schuh secretaris
Rogier Mos lid
Tom Claessens lid
Peter Leyenaar 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:
Loes Jalink, tel. 070 - 368 13 03
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.: 070 - 368 13 03
Rekeningnummer: 509.26.75
E-mail: vogelasieldewulp@gmail.com
Website: www.vogelasieldewulp.nl

Informatie
Voor alle vragen over (wilde) vogels en 
vogelbescherming kunt u bij ons terecht via 
e-mail info@haagsevogels.nl of telefoonnummer 
06 - 46 42 68 09

Alarmnummer Milieuzaken
Voor alle spoedeisende milieuzaken 
(bijv. kap- en snoeiwerk in de broedtijd)
kunt u contact opnemen met 
- Frederik Hoogerhoud: 070 - 385 61 18
- Ruud van der Waard: 06 - 47 46 01 59
- Martin van de Reep (Leidschendam-
  Voorburg): 06 - 55 78 10 30
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Verenigingswinkel
Voor informatie, publiciteit en verkoop

open elke 1e zondag van de maand in 
het vogelasiel van 13.00 tot 16.00 uur. 

Beeld Mus door kunstenaar Loek Bos
Opbrengst voor nieuwbouw asiel    (prijs incl. verzendkosten)

- kunsthars  ...............................................................................41,75
- brons  .................................................................................... 285,00

Div. vogelkijkgidsjes v.a. ..................................................... 9,95
Cd’s vogelgeluiden v.a. .....................................................10,95

Diverse CD’s en DVD’s over vogels  ............................ 24,95

DVD “Ooievaars Natuurlijk”, 
vijf Haagse natuurdocumentaires verzameld  ...... 10,00

“Vogels onder dak” boekje met alle informatie 
 over nestkasten .....................................................................12,50
Nestkasten van hout ............................................................. 8,00
Plaatjes voor vernieuwing nestkasten ..........................2,00
Div. modellen nestkasten op bestelling; bouw-
tekeningen, zie onze website

Mokken met diverse vogelafbeeldingen  klein  ....... 4,50
                                                          groot  ........ 5,50
Papieren servetjes met vogelafbeeldingen  .............. 2,50
Raamstickers per vel (3st. A4)wit en zwart ............ 2,00
Div. vogelherkenningsplaten A4 .................................... 0,50
Div. vogelkaarten v.a. ........................................................... 0,50
Finstick, handig “statiefje” om uw verrekijker
op te monteren (zie foto op onze website)  ...................... 6,50

Dominospel vogels  ............................................................ 14,50
Memospel vogels  ................................................................ 14,95

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 
070 - 368 13 03

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

 

nieuW!

nieuW!
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