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  Van de voorzitter

‘Stel je voor dat je op een dag wakker wordt en 
dat alle vogels verdwenen zijn. En dat je rond-
dwaalt in een stille wereld; en dat je opkijkt naar 
een lege lucht en dat je luistert in een bos dat 
zwijgt’ *

Helaas, op vele plaatsen in West-Europa is 
dit geen nachtmerrie maar realiteit.  Zo liep 
ik eens langs de North Downs Way in zuid-
oost-Engeland, eind jaren tachtig. Vroeg in 
het voorjaar waadde ik over een door geu-
rend kruid overwoekerd pad, laverend tus-
sen door een orkaan gevelde woudreuzen. 
Op de voorheen duistere bosbodem ont-
sprongen plots allerlei sluimerende plan-
ten. ‘Licht! We kunnen weer leven’!
Grote lijsters hadden het druk met zin-
gen en slakken kraken, talloze zangvogels 
troefden elkaar af in zang van alle toon-
aarden. Van mij trokken ze zich niets aan, 
ik was slechts een voorbijganger. De derde 
dag draaide het pad naar het oosten. Vóór 
mij strekten zich de dales en hills van de 
North Downs uit tot aan de onzichtbare 
horizon. Het gejubel achter mij loste op 
in … niets; een ongekende stilte. In alle 
windrichtingen zag je in het heuvelgebied 
agrarische monocultures, ontdaan van 
alle houtwallen, bewoning en alles wat een 
landschap doet leven. Het stempel ‘eco-
nomisch produceren’ ligt loodzwaar op 
dit verloren land. Die stilte voelde niet na-
tuurlijk maar ongemakkelijk. Inderdaad: 
geen vogel in de lucht, geen insecten, geen 
schuil- of broedgelegenheid voor vogels en 
andere dieren.

Een geheel andere stilte ervoer ik in de win-
ter van ‘84/’85 op de 68ste breedtegraad in 
Lapland, het land van de Sami. Een stilte 
zo intens, dat de enige geluiden - korrende 
raven, karrende sneeuwhoenders en het 
bijna onhoorbare ‘tsrett, tsrett, tsrett’ van 
de witstuitbarmsijs - als accenten ervan 
fungeerden.

Deze stiltesymfonie had een basso con-
tinuo die werd uitgevoerd door een traag 
door de diepe sneeuw voortschrijdende 
eland: ‘sjoef, sjoef, sjoef’. Dit is de belofte 
van een nieuw jaar die onstuitbaar uit-
mondt in een uitbundige lente. De stilte 
van de winter is hier als een ingehouden 
adem van de kracht van de natuur.

Het is dan ook schokkend om te erva-
ren dat ons cultuurgestuurde Nederland  
steeds meer bevolkt wordt door mensen 
die al deze levenbrengende geluiden uit 
economische overwegingen het zwijgen 
opleggen. Het platteland, voor economisch 
gewin ontdaan van mussen, spreeuwen 
en uilen, is realiteit. Zo ook de stad met 
dichtgetimmerde daken, waar mussen en 
spreeuwen niet meer welkom zijn omdat 
ze de dakisolatie uithollen of de panlatten 
zogenaamd laten rotten. Willen we leefbare 
steden? Dan moeten we de gemeenten en 
woningbouwcorporaties duidelijk maken 
dat we onze mussen en spreeuwen weer 
terug willen in de stad. 
Als op de zondagochtend het verkeer 
zwijgt, missen we het getjilp van onze Passer 
domesticus. Er heerst een verkeerde stilte.

Frederik Hoogerhoud

Foto: Aletta de Ruiter

* Uit de voorstelling Vogelkind (dansgezelschap De Stilte)



De revival van de aalscholver
DOOR FREDERIK HOOGERHOUD

FOTO’S: BERT HOOGERHOUD

Als er één vogel in Nederland stilletjes van het 
toneel verdween, maar bijna onnavolgbaar onstuimig 
terugkeerde, is het wel de aalscholver. Hij is terug van 
weggeweest. Zonder herintroductieplan en zonder 
import heeft deze oer-Hollandse vogel zijn plek in 
ons ecosysteem weer ingenomen.

Phalacrocorax carbo sinensis oftewel 
de Midden-Europese aalscholver

In de eerste helft van de 20e eeuw telde 
ons land nog ongeveer vijftig aalscholver-
kolonies. De kleine beroepsvissers zagen 
deze vogels echter als concurrenten. Ze 
vernielden hun nesten en schoten de vo-
gels af als schadelijk wild. Ook boseige-
naren mengden zich onder de bestrijders 
omdat aalscholvers een deel van hun bo-
menbestand elimineerden. Daar kwam 
nog bij dat er na de Tweede Wereldoorlog 
in de Nederlandse estuaria en binnenwa-
teren als gevolg van nieuwe vistechnolo-
gie steeds meer sprake was van overbevis-
sing, waardoor de voedselrijkdom voor 
aalscholvers voortdurend afnam. 

Wanneperveen
Het resultaat van dit alles was dat uit-
eindelijk bijna alle broedplaatsen van 
de kaart werden geveegd. In België stierf 
de aalscholver geheel uit en in Frankrijk 
bijna geheel. Geen wonder dat de aal-
scholvers zich alleen nog maar veilig voel-
den in een beschermd natuurmonument. 
Zoals het Naardermeer, dat tijdens WO 
II met rust werd gelaten waardoor een 
nieuwe levensvatbare kolonie ontstond.
Na de oorlog moest de circa 2000 nes-
ten tellende kolonie in Wanneperveen 

(N-Overijssel) van de overheid worden 
teruggebracht tot 500 nesten. Ook de 
drooglegging van Oostelijk Flevoland 
onttrok een enorm oppervlak aan het 
foerageergebied van de aalscholvers. De 
grote kolonie te Wanneperveen ging hier-
door van 825 paar in 1956 naar 304 paar 
in 1962. Uiteindelijk stokte de teloorgang 
van de aalscholver bij 50 paar in 1972. 
Door de verbetering van de waterkwali-
teit van de Randmeren en het incidenteel 
inzetten van geleewiekte kweekkolonies 
in het Robbenoordbos leverde het aantal 
uitgevlogen jongen gaandeweg toch weer 
een toekomstperspectief op. 

Viskwekerijen
Het Productschap voor Vis, Visserij en 
Visproducten bleef echter geloven in de 
‘concurrentietheorie’ rond de aalschol-
ver, met andere woorden: de aalscholver 
werd nog steeds gezien als een concurrent 
van de vissers, die zou zorgen voor terug-
lopende visvangsten in de Hollandse zee-
armen en binnenwateren. 
Nadat een aantal ‘verlichte’ geesten de vis-
stand ging opkrikken door viskwekerijen 
in te richten in de leefomgeving van de 
hier bijna uitgestorven vogelsoort, ont-
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stond er een soort burgeroorlog tussen de 
politiek en de ornithologen. De aalschol-
vers stortten zich massaal op de kweekvis. 
Gevolg: vragen vanuit de Tweede Kamer 
aan de regering om dit economisch delict 
een halt toe te roepen.
Inmiddels was al lang bekend dat niet de 
aalscholvers, maar de overbevissing aan 
de terugloop van de visvangst ten grond-
slag lag. Bovendien was de slechte wa-
terkwaliteit in de jaren zeventig ook nog 
eens een negatieve factor. 
Voorlopig hadden de aalscholvers een ‘ta-
feltje dek je’ aan de kwekerijen. Massaal 
kwamen ze erop af. In de jaren tachtig 
waren de hoogspanningsmasten in en 
langs het IJsselmeer nog nauwelijks her-
kenbaar omdat duizenden aalscholvers 
als rijpe vruchten aan deze kunstbomen 
leken te hangen.

Gesloten slagorde
Wie waren die onstuimige opportunis-
ten die hun kans grepen toen het men-
selijk brein faalde? De wetenschappelijke  
naam van de aalscholver geeft al een 

hoop informatie over het uiterlijk en de 
jachtmethode van de soort. Ze jagen in 
gesloten slagorde (phalanx) hetgeen wil 
zeggen dat ze in open wateren zoals zeeën 
en grote meren de visscholen volgen van-
uit de lucht en de actieve duikers beneden 
bij het wateroppervlak informeren over 
de bewegingen van de visscholen.
Doordat de aalscholvers slechts een mi-
nimum aan vet op hun veren hebben, 
net genoeg om hun veren op hun plek te 
houden, zijn ze in staat om door het leeg-
drukken van luchtzakjes en het wegper-
sen van alle lucht tussen hun veren een 
soort duikbootstatus aan te nemen. Hun 
kop en hals steken boven water als een pe-
riscoop, de romp is half onder water en de 
staart ligt op het water als een stabilisa-
tor. Hierdoor kunnen ze dieper en langer 
duiken dan andere watervogels. 

Torpedo
Bij het duiken transformeert de aal-
scholver zich in een gestuurde torpedo, 
waarbij de staart als stuur fungeert. In 
tegenstelling tot koeten, alken en pin-
guïns gebruikt hij zijn vleugels niet voor 
de voortstuwing. Alleen zijn groteske ge-
lobde poten zorgen voor snelheden die de 
prooisnelheid overstijgen. 
Crocorax betekend saffraankleurig, waar-
mee wordt verwezen naar de oranje-gele 
vlek onder het oog. Carbo betekent houts-
kool, zwart dus. Dit is de naam van de 
noordelijke aalscholver, ook wel grote 

Status aalscholver in Nederland 1972: 50 paar. 
Na stop op vervolging in combinatie met  
verbetering waterkwaliteit: 3000 paar. (1977)

Sinds 1985: populatie broedgevallen oplopend  
van 5.000 naar 10.000 paar.
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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
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aalscholver genoemd. Sinensis is Chinees 
in het Latijn. In feite wordt met deze toe-
voeging de Midden-Europese ondersoort 
aangegeven. De sinensis is te herkennen 
aan de witte kopveren van de volwassen 
vogels. In en rond Den Haag zijn ze in-
middels overal solitair vissend en dro-
gend waar te nemen. De dichtstbijzijnde 
kolonie ligt in de Oostduinen, net achter 
de Watertoren.       

Snoek als prooi
Zoals de Nederlandse naam aangeeft 
is de aalscholver een ‘aalverschalker’. 
Inmiddels is dat verleden tijd omdat de 
paling door overbevissing als voornaam-
ste prooi is weggevallen. Het kostje van 
de aalscholvers in ons land bestaat voor-
namelijk uit brasem, baars, snoekbaars, 
voorn en pos. Maar een snoek van 40 cen-
timeter gaat net zo gemakkelijk naar bin-
nen. Je moet het gezien hebben om het te 
geloven!
Omdat de aalscholver na een duik klets-
nat boven komt is er een krachtsexplosie 
nodig om met prooi en al weer op de wie-

ken te komen. Daarna gaat hij voorlopig 
uitbuiken en met gespreide vleugels dro-
gen in de zon of de wind. 
Het heeft lang geduurd voor de natuurbe-
scher mingsorganisaties toestonden dat 
een deel van hun bomenbestand aan deze 
oervogel werd gegund, want door de uit-
werpselen van de aalscholver verliezen de 
nestbomen hun levenskracht. 

Na 266.662 km bleek de oude bedrijfsauto van 
Vogelasiel De Wulp (een Opel Combi diesel) aan ver-
vanging toe.  Via Rogier Mos was het mogelijk voor 
een bescheiden bedrag een goede tweedehands Ford 
Transit Connect 1.8 aan te schaffen. Voor het afvoe-
ren van de oude dieselauto kreeg de HVB nog 1000 
euro slooppremie van de gemeente plus 50 euro 
wrak kosten van het sloopbedrijf. 

Een goede deal, temeer daar het nieuwe voertuig ook nog eens meer transportruimte 
oplevert, minder milieuvervuilend is en als een zonnetje rijdt.

Nieuwe bedrijfsbus voor vogelasiel
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DOOR TOM LOORIJ

Deel 22: de Tapuit

het laatste gesignaleerde broedgeval in 
2001 en in het Westduinpark al in 1988. 
Werden er in Berkheide in 1990 nog 50 
territoria geteld, in 1999 was het er nog 
maar één, dat bovendien nog mislukte.

Landelijke achteruitgang
Deze schrikbarende achteruitgang van de 
soort past geheel in het landelijk beeld. In 
de jaren zeventig van de vorige eeuw be-
droeg het aantal territoria in heel het land 
nog 2000 à 3000, maar vorig jaar werd het 
geschat op nog slechts 200 tot 250. Dat is 
een achteruitgang van 90% in zo’n 40 jaar 
tijd. Geen wonder dus dat de Tapuit op de 
Rode Lijst is opgenomen in de categorie 
‘bedreigd’. De laatste broedgebieden van 
enige importantie bevinden zich in het 
duingebied van Noord-Holland, op de 
Wad deneilanden en op enkele plekken in 
Drenthe.
De Tapuit is een uitgesproken bewoner 
van open, schaars begroeide gebieden 
waar hij op relatief grote insecten jaagt 
en vooral in konijnen holen broedt. De 
laatste decennia zijn deze gebieden in 
toenemende mate door atmos ferische 
stik stof depositie dichtgegroeid geraakt. 
Ook werd door mensenhand de dynamiek 
van de natuur vaak niet meer de vrije 
loop gelaten. Niet alleen gingen hierdoor 
de belangrijkste broedbiotopen voor 
de Tapuit verloren, de verandering had 
ook gevolgen voor de insectenwereld. De 
grotere insecten werden vervangen door 
minder interessante kleine soorten, zodat 
ook het voedselaanbod verminderde.

Konijnenstand
Een andere hoofdoorzaak van de achter-

Vogels van de Nederlandse Rode Lijst

Op de georganiseerde vogelreizen waar ik aan 
deelneem, houden wij ons soms onledig met 
cryptogrammen van vogelnamen. Een van 
onze reisleiders had daarbij een heel aardige: 
‘Wat doet de waard na de laatste gast? (6 let-
ters)’. Even nadenken, maar dan kom je na-
tuurlijk al snel op de soort waar het hier over 
gaat: de Tapuit. Op dezelfde woordspeling is 
de naam van het nieuwe bezoekerscentrum in 
Meijendel gebaseerd. Leuk bedacht. De Tapuit 
is ongetwijfeld een typische bewoner van het 
duingebied, maar in 2005 is in Meijendel he-
laas het laatste broedgeval waargenomen. De 
naam is dus meer een hommage aan een vogel 
die aldaar ooit talrijk was dan een afspiege-
ling van de realiteit.

De Tapuit is als broedvogel totaal uit de 
Haagse regio verdwenen. In de jaren 1984 
tot 1990 broedden jaarlijks nog 30 tot 
40 paartjes in Meijendel, met als topjaar 
1987 toen er 63 territoria werden vastge-
steld. Van 1995 af ging het snel bergaf-
waarts en na de eeuwwisseling broedden 
er tot 2005 nog jaarlijks één tot twee paar. 
Daarna was het exit. In Solleveld was 

VOGELPOSTZEGELS UIT DE COLLECTIE VAN TOM LOORIJ
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uitgang van de Tapuit was de dramatische 
afname van de konijnenstand. Hierdoor 
werd de toenemende verstruiking in de 
duinen extra versterkt. Een neveneffect 
was het verdwijnen van potentiële 
nest    gelegenheid voor de Tapuiten: de 
konijnenholen. 
Hier kan nog een andere ontwikkeling 
aan worden toegevoegd. Doordat steeds 
meer kleine restpopulaties van de Tapuit 
ontstonden, werden deze gevoelig voor 
lokale verstoringen, zoals predatie door 
de vos en toenemende recreatie. En ten 
slotte heeft recent onderzoek aangetoond 
dat in legsels hoge con centraties dioxinen 
voorkomen, het geen het broed succes met 
30% heeft verminderd.
De bescherming van de Tapuit is door dit 
complex van factoren een moeilijke zaak. 
Daar kom bij dat herkolonisatie van door 
Tapuiten verlaten gebieden niet snel zal 
plaatsvinden, omdat Tapuiten bijna altijd 
na overwintering in Afrika naar hetzelfde 
broedgebied terugkeren.

Landschapsherstel
Beschermingsmaatregelen voor de Tapuit 
bestaan vooral uit het terugdringen van 
de vergrassing en herstel van de dyna-
miek in het landschap, een zorgvuldig en 
op de Tapuit toegespitst begrazingsbe-
heer en eventueel introductie van (meer) 
konijnen. Op enkele plaatsen is succes 
geboekt met ingegraven nestkasten. Voor 
alle maatregelen geldt echter dat even-
tuele positieve effecten pas op langere 
termijn zichtbaar zullen worden. De na-
druk ligt hierbij op behoud en herstel 
van de Tapuit in de huidige kerngebie-
den, waarna hopelijk een uitstraling kan 
plaatsvinden naar op dit moment niet 
bezette gebieden. 

De rand van de afgrond
Vogelbescherming Nederland (VBN) en 
Sovon hebben al veel gedaan ter bescher-
ming van de Tapuit. In 2005 werd de soort 
al uitgeroepen tot ‘Vogel van het jaar’. In 
2008 werd aan de Tapuit aparte aandacht 
besteed in het Beschermingsplan Duin- en 
kustvogels van het Bureau Waardenburg in 
opdracht van VBN. In 2013 trok VBN we-
derom aan de bel met de noodkreet ‘De 
Tapuit staat op de rand van de afgrond’. 
In december vorig jaar organiseerde VBN 
de Themadag Tapuit. Ten slotte publi-
ceerde VBN eerder dit jaar een uitgebreide 
brochure over de Tapuit waarin alle rele-
vante informatie op een rijtje is gezet.

Extra ALV 
op 1 september 2014

Het bestuur nodigt u graag uit 
voor een buitengewone algemene 
leden vergadering om de 
vorderingen met betrekking tot 
de renovatie van vogelasiel 
De Wulp met elkaar te bespreken. 

In eerdere ALV’s is afgesproken dat de 
leden geraadpleegd zullen worden zodra 
de voorbereiding voor nieuwbouw/reno-
vatie overgaat naar de uitvoering.
Dat moment is nu aangebroken. De ar-
chitect zal het ontwerp toelichten en het 
bestuur zal de begroting presenteren en de 
ALV om toestemming vragen.

U bent van harte welkom op: 
maandagavond 1 september 2014

aanvang: 20.00 uur, einde: ca. 21.00 uur 
Benoordenhuis, Bisschopstraat 5, 

2595 XH Den Haag.
De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur.
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De Kneu: deelnemer aan het
jaarlijks duinsongfestival
DOOR WIM KOOIJ

‘Hé, jij bent toch een vogelaar? Extra leuk voor jou dus dat Nederland tweede is 
geworden bij het Eurovisie Songfestival met een duo dat zich de Common Linnets 
noemde! Want eh…dat zijn toch vogels? Reigers dacht ik, klopt dat?’
Nee, reigers zijn het zeker niet. Ook dacht iemand dat het leeuweriken waren en 
weer een ander hield het op vleermuizen. De laatste twee reacties waren nota bene 
afkomstig van leden van onze vereniging, dus te meer reden om toch even stil te staan 
bij het identiteitsvraagstuk van dit kleine vogeltje. 

Archieffoto

Miljoenen mensen zijn in de lente 
steevast enige tijd in de ban van het 
Songfestival. Zelf ga ik in het voorjaar 
altijd geheel op in het jaarlijkse song-
festival dat in de duinen plaatsvindt. 
Een festival dat geen drie dagen maar 
drie maanden duurt. Ik heb zo mijn 

voorkeur. Na Teach In in 1975 heb ik het 
Eurovisie Songfestival eigenlijk nauwe-
lijks meer gevolgd.
De originele ‘common linnet’ staat – 
zoals in de vorige editie van dit blad al is 
gemeld – beter bekend als de Kneu. Het is 
een vinkachtige die in de serie Rode Lijst-
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soorten door Tom Loorij in augustus 
2011 al in De Wulp bij de kop is gepakt.

Aanstekelijk gekwetter
De Kneu maakt elk jaar ook deel uit van 
het zojuist genoemde langdurige song-
festival in de duinen. Niet als leadzanger 
overigens. Hij heeft veeleer een bijrol en 
valt niet zo erg op, maar de echte liefheb-
ber zal toch onder de indruk zijn van zijn 
vaardigheden. Want de Kneu is er wel een-
tje die met zijn aanstekelijk gekwetter het 
koor van nog wat extra vrolijkheid voor-
ziet, waar bijvoorbeeld een andere rustige 
soort als de Fitis verantwoording draagt 
voor het meer melancholische element.
Al met al is het echter geen vogel die me-
nigeen tot de verbeelding spreekt. Dat 
blijkt feitelijk al uit de naam. Termen als 
‘kneus’ en ‘kneuterig’ liggen daar wel heel 
dichtbij. Bovendien beschikt de Kneu 
over nog wat andere volkse namen die 
van een soortgelijke orde zijn, zoals ‘knij-
per’,  ‘kneuteraar’ of – maar dan komen 
we meer in de sfeer van het biljarten te-
recht –  ‘keutje’.

Robijntje
Volièrehouders waren dol op het on-
opvallende maar als je heel goed kijkt 
zeer kleurrijke vogeltje. Zij kwamen dan 
ook met een wat meer vleiende bijnaam: 
Robijntje. De robijnrode borst en het petje 
in een net iets andere tint zijn dan ook 
reden om ademloos naar de vogel te kij-
ken. De Kneu is een second sight schoon-
heid met indrukwekkende kleurover-
schakelingen. De staart is deels zwart en 
de randen van de veren zijn citroenachtig 
geel. De bovenvleugels hebben een kas-
tanjeachtige tint en er zijn ook nog lichte 
blauwtinten. Bovendien zijn er nog eens 

zeven ondersoorten, waarbij ter onder-
scheiding de verschillen in vleugellengte 
en de intensiteit van de kleur van het ve-
renkleed bepalend zijn. 
Begrijpelijk dat dit vogeltje menig volière-
houderhart sneller deed kloppen. In een 
serieuze verzameling mocht hij vroeger 
dan ook nooit ontbreken. Geen probleem 
want eertijds was de soort buitengewoon 
algemeen.

Lijmstokken
Net als veel andere vinkachtigen werden 
Kneuen vroeger massaal met lijmstokken 
gevangen. Met de geleidelijke verdwij-
ning van de ideale biotoop (kleinschalig 
land met bloeiende grassen waar aller-
lei zaden uit te peuteren zijn) is van uit-
bundige hoeveelheden Kneuen echter al 
lang geen sprake meer. Niet in Nederland 
maar evenmin in omringende landen. 
In Twente, de landstreek waar Common 
Linnets-zangeres Ilse de Lange vandaan 
komt, is deze biotoop gelukkig nog vrij 
veel aanwezig, waardoor de Kneu daar op 
het platteland nog een vrij gewone ver-
schijning is.
Op agrarisch land in de Randstad is een 
zoektocht naar de Kneu als die naar een 
speld in een hooiberg. In onze omgeving 
moet je voor de Kneu vooral in de duinen 
zijn. Sinds 1985 is het aantal vastgestelde 
territoria in Meijendel met tweederde te-
ruggelopen, maar het stabiliseert zich nu 
al enkele jaren rond de dertig.
Al met al is het toch leuk dat een Hollands 
zangduo – dat helaas alweer uit elkaar 
is – onder de naam van deze vogel, die het 
Nederlands landschap van zo’n bijzon-
dere kleur voorziet, het hele continent 
heeft toegezongen en dat dit ook nog in 
hoge mate werd gewaardeerd.
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Ooievaars op grote hoogte geringd
DOOR CAROLINE WALTA

‘Alpinisme’op een schoorsteen aan de Smaraghorst

Foto: Caroline Walta

Op een zomerse junidag klautert onze 
professionele klimmer Peter Waenink 
omhoog langs de schoorsteen met 
het ooievaarsnest op de flat aan de 
Smaragdhorst. Voorzichtig haalt hij drie 
jonge ooievaars uit hun huiskamertje en 
laat ze in een tas naar het dak zakken. 
Daar staan Vincent van der Spek en 
ik klaar om de kuikens te ringen voor 
onderzoek.
Bij benadering van het nest kiezen de 
oudervogels het luchtruim en blijven 
de jongen liggen: ze houden zich voor 
dood. Dit is de gebruikelijke verdediging 
die de kuikens toepassen als er gevaar 
dreigt, zoals bij het laag overvliegen van 
grote roofvogels of vreemde ooievaars.

De jongen worden in alle rust gemeten 
en gewogen om hun conditie te bepalen. 
Ze krijgen een kunststof ring om de poot 
met een inscriptie die met een verrekijker 
of telescoop is af te lezen. Iedereen die de 
vogels na het uitvliegen signaleert, kan 
via www.vogeltrekstation.nl melden waar ze 
zich bevinden. Alle waarnemingen wor-
den bijgehouden en zo is precies te volgen 
hoe de jonge ooievaars zich verplaatsen 
en of (en wanneer) ze bijvoorbeeld in de 
herfst op trek gaan naar het zuiden.
In samenwerking met de landelijke Stich-
ting Ooievaars Research & Know how of-
tewel STORK proberen wij zo antwoord 
te krijgen op de vraag of, waar en hoe lang 
de ooievaars (over)leven. Op deze manier 
houden wij bij hoe de ooievaarspopulatie 
uit de Haagse regio zich ontwikkelt. In de 
drie jaar dat de jongen in Den Haag en 
omstreken worden geringd, zijn er al te-
rugmeldingen over ze geweest.

Hoogspanningsleidingen
Tot die terugmeldingen behoren trieste 
berichten over bijvoorbeeld onfortuin-
lijke ooievaars die zijn omgekomen in 
het verkeer of door aanraking met hoog-
spanningsleidingen, maar ook indruk-
wekkende levenstekenen, zoals van een 
jong aan de voet van de Franse Pyreneeën. 
Bijzonder was een waarneming van een 
jonge ooievaar in Oostvoorne nadat deze 
in Vogelasiel De Wulp was hersteld van 
lichamelijke zwakte. Het is allemaal zeer 
waardevolle informatie die we kunnen 
gebruiken bij het waken over onze Haagse 
ooievaars en hun leefgebied.
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Het was een hele klim naar het nest bij molen De 
Vlieger: 35 laddertreden

Dank aan alle medewerkenden!
De ringacties bij jonge ooievaars zijn 
mogelijk gemaakt door de enthousiaste 
medewerking van Peter Waenink (www.
bomenkapper.nl), Vincent van der Spek, 
Maarten Verrips en Rinse van der Vliet 
(VRS Meijendel). Voor het nest aan de 
Smaragdhorst zijn we veel dank verschul-
digd aan de heren Berenbak, Van Dijk en 
De Groot (Wassenaarsche Bouwstichting) 
en mevrouw Ponsen (Vereniging van 
Eigenaren). Voor de actie bij Molen De 
Vlieger/Kinderboerderij Essesteijn danken 
we de heer Zonderop en mevrouw Rikhof-
van den Bosch en bij Don Bosco waren 
we blij met de hulp van de brandweer. 
Tot slot ook dank aan Wim van Nee en 
Annemieke Enters van STORK voor hun 
advies (www.ooievaars.eu).

In Rijswijk waren de ooievaarskuikens bij het ringen 
al vrij groot

Foto: Loes Loorij

Foto: Caroline Walta

Foto: Caroline Walta

Het meten, wegen en ringen van een 
jonge ooievaar duurt in totaal zo’n 20 mi-
nuten. Vrijwel direct nadat de kuikens in 
het nest zijn teruggelegd, keren de ouder-
vogels bij hen terug en gaat het ooievaars-
leven verder alsof er niets is gebeurd.
Op dezelfde dag waarop we een bezoek 
brachten aan Mariahoeve hebben we ook 
twee ooievaarsjongen geringd bij molen 

De Vlieger/Kinderboerderij Essesteijn in 
Voorburg. Een kleine week later ringden 
we drie jongen bij Don Bosco in Rijswijk. 
Als u wilt weten hoe het met ze gaat, neem 
dan af en toe een kijkje op onze website 
www.haagsevogels.nl 

Meten is weten
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Zaterdag 13 september 2014
De Groene Jonker (bij Nieuwkoop)
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer** 
(zie kader)
De Groene Jonker is een waterrijk gebied 
met een grote plas, ruisende rietkragen en 
natte graslanden. Elk jaargetijde zijn diverse 
interessante vogelsoorten er in flinke aantal-
len te bewonderen. We maken een wande-
ling door het gebied waar we de eerste win-
tergasten en trekvogels zullen waarnemen. 
Uiteraard bezoeken we ook het naastgelegen 
nieuwe natuurgebied Ruygeborg.
Leiding: André Kommer (06 - 41 15 33 65)
Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: Deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: Vervoer

Zaterdag 27 september 2014
Katwijk aan Zee
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer* 
(zie kader)
Zowel zeetrek als landtrek is vanaf deze loca-
tie zichtbaar. Kans op bijzondere vogelsoor-
ten. Ook de reguliere doortrekkers zullen 
aanwezig zijn.

Leiding: Maarten Souverijn (06 - 20 07 53 33)
Tijdtsip: 08:00 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: Deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: Vervoer

Zaterdag 11 oktober 2014
Berkheide (Wassenaar)
Lange ochtendexcursie. Met fiets of auto op eigen 
gelegenheid naar hotel Duinoord, Wassenaarse 
Slag en van daar af lopen naar Berkheide** (zie 
kader)
In Berkheide lopen we over het ‘laarzenpad’ 
en zien we de nieuwe begroeiing met de vo-
gelsoorten die daar thuis horen (jonge duin-
vegetatie en deels stuifzand). Misschien zien 
we ook trekvogels.
Leiding: Corrie Ammerlaan (06 - 22 67 04 13)
Tijdstip: 09:00 uur
Verzamelpunt: Hotel Duinoord Wassenaarse 
Slag (Wassenaar)
Opgave: Deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: Geen

Donderdag 23 oktober 2014
Kijfhoek en Bierlap (Wassenaar)
Ochtendexcursie zonder vervoer** (zie kader)
Kijfhoek en Bierlap zijn twee aan elkaar 
grenzende binnenduingebieden met gevari-
eerde begroeiing en een rijke vogelpopulatie. 
Begrazing vindt plaats met als doel de ver-

 
    Dag(deel)excursies

Contactadres Commissie Excursies & Lezingen: 
tel. 070-354 89 74, 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 gele-
genheid te geven mee te kunnen gaan.

Het mobiele telefoonnummer van de excursielei-
der is weergegeven om in geval van nood en alleen 
op de dag zelf te kunnen bellen. Aanmelding en 
wijzigingen zoals gebruikelijk doorgeven aan het 
contactadres. Geef bij uw opgave ook uw mo-
biele nummer door.

Kijk voor meer info in het kader op de vol-
gende pagina.

Tijdens de excursies blijken deelnemers 
steeds grotere (camera)rugzakken mee 
te nemen. Maar de auto’s worden steeds 
kleiner en soms passen de grote rugzak-
ken niet meer in de kleine bagageruimte. 
Wil eenieder zich voortaan beperken in 
het meenemen van de bagage?

OPROEP
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ruiging van het gebied tegen te gaan.
Leiding: Corrie Ammerlaan (06 - 22 67 04 13)
Tijdstip: 09:00 uur 
Verzamelpunt: Parkeerplaats Kievietsduin 
(aan de Meijendelseweg bij de eerste rotonde)
Opgave: Deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: Geen

Zaterdag 25 oktober 2014
Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD), 
ingang Panneland
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer**
(zie kader)
De AWD zijn een gevarieerd binnenduinge-
bied met struweel, naald- en loofbos. Het is 
bekend vanwege de damherten die er in het 
wild leven. De watergangen in het infiltratie-
gebied zijn aantrekkelijk voor allerlei vogels 
en geven nog meer variatie aan het duinter-
rein.
Leiding: Maarten Souverijn (06 - 20 07 53 33)
Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: Deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: Vervoer

Zondag 2 november 2014
Westduinen Den Haag
Ochtendexcursie zonder vervoer ** (zie kader)
De Westduinen hebben een metamorfose 
ondergaan doordat de duinpannen weer tot 
stuifzand zijn gemaakt. In de duinen liggen 
enkele poelen, zoals De Natte Pan. Het ge-
bied is aantrekkelijk voor verschillende soor-
ten vogels.
Leiding: Ton Haase (06 - 12 72 18 79)
Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt: Opgang strandslag aan het 
eind van de De Savornin Lohmanlaan, hoek 
Laan van Poot
Opgave: Deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: Geen

Donderdag 13 november 2014
Kijfhoek en Bierlap (Wassenaar)
Ochtendexcursie zonder vervoer** (zie kader)
Kijfhoek en Bierlap zijn twee aan elkaar 
grenzende binnenduingebieden met gevari-
eerde begroeiing en een rijke vogelpopulatie. 
Begrazing vindt plaats met als doel de ver-
ruiging van het gebied tegen te gaan.
Leiding: Corrie Ammerlaan (06 - 22 67 04 13)
Tijdstip: 09:00 uur 
Verzamelpunt: Parkeerplaats Kievietsduin 
(aan de Meijendelseweg bij de eerste rotonde)
Opgave: Deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: Geen

Zaterdag 15 november 2014
Duinen van Oostvoorne
Dagexcursie met vervoer ** (zie kader)
Het duingebied van Oostvoorne is zeer ge-
varieerd en kent vele habitats voor vogels. 
Aan het Oostvoornse Meer ligt het Groene 
Strand met een verruigde oever waar zich 
veel rietvogels ophouden en waar soms de 
Bruine kiekendief te zien is. In de duinen 
bevinden zich zowel loofbossen als meren en 
moerasgebiedjes, waardoor een rijke vogel-
populatie aanwezig is.
Leiding: Jaap Zoet (06 - 54 60 86 58)
Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: Deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: Vervoer

Het is thans moeilijk de excursies van 
voldoende chauffeurs/auto’s te voor-
zien. Willen nieuwe chauffeurs (mét 
ongevallenverzekering inzittenden) voor 
het deelnemen aan excursies zich mel-
den bij Muriël Kommer? (070-3548974, 
e-mail: hvbexcursies@live.nl)

OPROEP
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Contact: Telefoon: 070-354 89 74   /  e-mail: hvbex-
cursies@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 an-
ders 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 ex-
cursie zodat de vrijgekomen ruimte kan worden in-
gevuld. 
Vervoer: Voor dagexcursies met eigen vervoer aan-
geven of u zelf met uw auto kunt rijden en hoeveel 
deelnemers u kunt meenemen; of dat u met een 
deelnemer wilt meerijden. Kosten voor meerijden is 
€ 0,08 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 kos-
ten zijn verbonden die moeten worden overge-
maakt, dient u het aangegeven bedrag te storten 
op IBAN NL75 INGB 0002 71.84.86 t.n.v. 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 wel-
kom!
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.
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Maandag 15 september, 20.00 uur
DOOR: EDUARD OPPERMAN

Onderwerp: Vliegend is toch leuker

Deze uitgestelde lezing, die aanvankelijk 
gehouden zou worden na de Algemene 
Ledenvergadering van april, gaat over de 
nieuwe mogelijkheden van de digitale fo-
tografie: vliegbeelden fotograferen met 
een hoge sluitersnelheid. Zowel dicht bij 
huis als in verre oorden is het mogelijk 
om vliegbeelden te schieten. In de trek-
tijd komen bij De Vulkaan allerlei vogels 
voorbij waarvan mooie plaatjes te maken 
zijn. Ook in Finland of Israël zijn op de 
trekroutes vliegbeelden te maken.
De lezing van Eduard is als een fles goede 
wijn: die behoeft geen krans.

Maandag 20 oktober, 20.00 uur 
DOOR: MARTIJN VERDOES

Onderwerp: Californië

Naast zon, zee, strand, Hollywood en San 
Francisco staat Californië ook bekend 
om prachtige natuurgebieden en een 
grote verscheidenheid aan flora en fauna. 
Martijn Verdoes woonde bijna vier jaar 
lang in deze staat in het zuidwesten van de 
Verenigde Staten en zal ons aan de hand 
van fraaie foto’s laten zien wat er zoal op 
natuurgebied in Californië te beleven valt.
Californië beschikt over een verzame-
ling van zeer uiteenlopende biotopen: 
van gortdroge woestijnen tot weelderige 
bossen met Mammoetbomen (Redwood 
trees, Sequoias) en van hooggebergten tot 
diepe zeecanyons. Het zal daarom geen 
verassing zijn dat er dus ook een grote 
verscheidenheid aan vogelsoorten te vin-

Lezingenprogramma  komend najaar 
Benoordenhuis, Bisschopstraat 5
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den is. Grote aantallen steltlopers en een-
den leven in moerasgebieden rond de San 
Francisco Bay en in de woestijn vind je de 
in vergelijking tot ons Winterkoninkje 
enorme Cactuswinterkoning en minus-
cule Kolibries. Maar wat misschien nog 
het meest tot de verbeelding spreekt, is 
de enorme rijkdom aan zeevogels voor 
de Californische kust. De duizenden pijl-
stormvogels en de kans op het zien van al-
batrossen - met heel veel geluk neem je zelfs 
drie soorten waar - maakt dat Californië 
erg in trek is bij ‘buisneusofielen’.
De lezing zal zich overigens niet beperken 
tot vogels, want ook de rijkdom aan zoog-
dieren, reptielen en prachtige natuurgebie-
den zal in beeld worden gebracht.

Maandag 17 november, 20.00 uur
DOOR: MENNO VAN DUIJN

Onderwerp:  Meijendel, Berkheide en het 
Groene Hart 

Het is heerlijk om weg te dromen over 
verre reizen en afgelegen bestemmingen 
die tot de verbeelding spreken. Toch is 
ook ons eigen koude kikkerlandje heel bij-
zonder. Nederland is immers een land met 
een breed spectrum aan landschappen en 
bijzondere vogelpopulaties. Pas als je met 
buitenlandse vogelaars over Nederland 
praat, leer je je eigen land steeds meer te 
waarderen.
Hier aan de kust, in de drukke randstad, 
hebben wij op onze deurmat prachtige na-
tuurgebieden, zoals Meijendel, Berkheide 
en het Groene Hart. Menno van Duijn 
neemt u mee in uw eigen achtertuin en 
laat zien hoe mooi Nederland is.

Lezingenprogramma  komend najaar 
Benoordenhuis, Bisschopstraat 5

Driedelige Vogel-
herkenningscursus
Medio september beginnen we weer met een 
nieuwe cursus Vogelherkenning. Zoals gebruikelijk 
in het najaar zal hierin weer speciale aandacht wor-
den gegeven aan de vogeltrek vanuit en naar ons 
land. Cursusleider is opnieuw Eduard Opperman 
– wie anders? – die op zijn speciale wijze de cursis-
ten de fijn(st)e kneepjes van het vogels herkennen 
zal bijbrengen. De cursus is niet alleen bedoeld 
voor beginners, want ook de (ver)gevorderden 
kunnen nog steeds nieuwe kennis opdoen.

De cursus wordt gegeven in het Milieuservicepunt 
Zuiderpark, Anna Polakweg 7, 2533 SW Den Haag 
op de volgende woensdagavonden
17 september - 24 september - 8 oktober
Het Servicepunt is het gemakkelijkst bereik-
baar via de ingang van het Zuiderpark aan de 
Vreeswijkstraat. Het ligt links op het terrein van de 
Kinderboerderij. Behalve deze drie cursusavonden 
wordt er ook nog een ochtendexcursie gehouden 
om de opgedane kennis in de praktijk te toetsen.

De avonden beginnen om strikt 20.00 uur en 
duren – incl. een koffie- of theepauze – tot ca. 
22.15 uur. De kosten bedragen voor de gehele cur-
sus inclusief excursie, koffie/thee en documenta-
tie slechts 19 euro per persoon. 
Dit bedrag dient te worden overgemaakt op re-
kening NL57 INGB 0002 7184 86 t.n.v. Haagse 
Vogelbescherming, Afd. Excursies, Den Haag.

De inschrijving geschiedt op volgorde van de ont-
vangst van betalingen. Als de cursus is volgeboekt, 
ontvangt u daarover bericht en wordt uw beta-
ling teruggestort. Het aantal plaatsen is beperkt. 
Zorg dus voor tijdige aanmelding, want het is vaak 
voorgekomen dat belangstellenden moesten wor-
den teleurgesteld.
Jeugdleden van de HVB hebben, mits begeleid door een 
volwassene, gratis toegang.
Alle nadere informatie kunt u krijgen bij Jan 
Pietersen, tel. (070) 367 25 85 of 06 19 41 81 22 
E-mail: jan.pietersen@planet.nl
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Spreeuwen observeren op 
z’n janboerenfluitjes
DOOR YVONNE VAN DE PITTE

Ik woon al meer dan een halve eeuw in hetzelfde huis in Wassenaar (gebouwd in 
1926) maar ben pas een jaar of dertig actief geïnteresseerd in vogels. Daarbij ontwik-
kelde ik een groot zwak voor spreeuwen. Die hebben al die jaren in mijn naaste om-
geving gebroed, zoals onder het dak van mij en mijn buren en de laatste jaren in twee 
nestkasten in mijn tuin. Oorspronkelijk broedden er twee paartjes onder mijn dak, 
maar vanwege enorme lekkages moest op een dag tot mijn spijt de loodgieter eraan 
te pas komen. Weg nesten. Ik heb toen stante pede enkele nestkasten opgehangen. 
Het observeren van de spreeuwen heb ik altijd leuk en leerzaam gevonden. Bij dezen 
een impressie van mijn waarnemingen in de eerste vijf maanden van dit jaar.

In de loop der jaren is het aantal broed-
gevallen in mijn omgeving achteruitgelo-
pen. Vroeger waren het soms wel vijf paar 
per jaar, maar dat verminderde tot twee of 
drie. Ook wordt er zelden meer voor een 
tweede maal gebroed. Vandaar dat het elk 
jaar spannender wordt of ze in het voor-
jaar weer zullen terugkeren en hoeveel dat 
er zullen zijn.
Tijdens de hele – uitzonderlijk zachte  – 
winter van 2013/2014 heb ik geen spreeuw 
in mijn tuin gezien. Ik maakte mij zorgen. 
Lag het aan het weer of was er sprake van 

verdere afname? Ik keek dus met span-
ning uit naar het voorjaar.
Op 4 februari zag ik voor het eerst weer 
spreeuwen bij mijn huis. Het was een 
klein groepje vogels dat met een sneltrein-
vaart overvloog. Ze wáren er dus nog!

Gebabbel, gebrabbel en gefluit
Op 26 februari (12 graden en zonnig 
weer) loop ik omstreeks 10.00 uur ‘s och-
tends de tuin in en hoor het bekende ge-
babbel, gebrabbel en gefluit. Geen twijfel 
mogelijk! Ik zie ze niet maar ze zíjn er!
Op 28 februari zitten twee spreeuwtjes 
te snoepen van de vetbollen. De weken 
daarna geven ze vrijwel dagelijks acte de 
présence met een vrolijk concert, maar ze 
zitten verscholen in het groen en ik krijg 
ze niet te zien. Zal het bij een ouverture 
blijven of zou er weer gebroed worden?
Op 8 maart is het mooi zonnig weer (15 
graden) en jawel: daar zit er eentje op het 
hoogste puntje van het dak met opgezette 
veren en wapperende vleugels vrolijk te 
kwinkeleren en te koketteren! Dat belooft Foto: Bert Hoogerhoud
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wat! De daaropvolgende weken wordt er 
dagelijks gemusiceerd, maar ik weet nog 
steeds niet hoeveel spreeuwen er zijn.

Raadsel
Op 1 april zie ik ‘s ochtends een fascine-
rend schouwspel. In een nog kale boom, 
zo’n 100 meter van mij vandaan, zie ik 
een zestal spreeuwen heen en weer vlie-
gen. Het ene moment zitten ze allemaal 
boven in de kruin en even later versprei-
den ze zich weer en vliegen één voor één 
verschillende kanten uit, waarna ze korte 
tijd later weer op hun basis terugkeren. 
Dit spektakel herhaalt zich telkens en 
lijkt een functie te hebben, maar welke? 
Het eeuwige raadsel spreeuw....
De volgende weken hoor ik vrijwel da-
gelijks spreeuwengezang en zie ik er ge-
regeld een op het hoogste punt van het 
dak zitten. Is het telkens dezelfde? Op die 
vraag krijg ik op 20 april een antwoord 
als ik een paartje bij de oude vertrouwde 
gleuf tussen de dakpannen zie zitten. Eén 
verdwijnt naar binnen en de andere vliegt 
weg in noordoostelijke richting, waar op 
een afstand van zo’n 500 meter een groot 
weiland ligt. Kort daarop verschijnt er 
nóg een spreeuw op de punt van het dak. 
Hij verdwijnt naar de voorkant van het 
huis, waar zich ook al vaak een nest heeft 
bevonden. Er is dus waarschijnlijk sprake 
van twee broedpaartjes! Hoewel dat min-
der is dan vorige jaren en er dit keer géén 
belangstelling wordt getoond voor de 
nestkasten in mijn tuin ben ik toch dik 
tevreden. Het belooft weer eens een span-
nende tijd te worden.

JBFM
Misschien moet ik eerst even iets vertel-
len over mijn wijze van observeren. Ik 

hanteer de JBFM, oftewel de JanBoeren-
FluitjesMethode. Dat wil zeggen dat ik op 
onregelmatige tijden mijn waarnemingen 
doe, zittend of lopend in de achtertuin. Ik 
kijk en luister en maak wat losse notities. 
Soms sla ik een dag over als het slecht 
weer is. Tussen 7 en 19 april kwam er zelfs 
helemaal niks van terecht omdat ik was 
uitgeschakeld vanwege een onwillig been. 
Nummer 1 van de twee paren die onder 
de pannen van het dak broeden, hebben 
een nest dicht bij de schoorsteen, die als 
dakterras/aanlooproute wordt gebruikt. 
Ik heb er goed zicht op. Paar nummer 2 
broedt hoger, aan de voorkant van het 
huis. Ik kan ze zien af- en aanvliegen, 
maar heb geen zicht op het nestgat.

Kauwtjes
Vanaf 22 april wordt er met grote regel-
maat af- en aangevlogen en gevoerd. Er 
zijn nogal wat kauwtjes die de spreeuwen 
in de weg zitten. Ook zij maken graag ge-
bruik van de schoorsteen als dakterras/
uitkijkpunt en dat weerhoudt  de spreeu-
wen van nr.1 er vaak van hun nest in te 

Foto: Yvonne van de Pitte

Uitkijkpost op het hoogste punt van het dak

19



gaan. Paar 2 lijkt minder hinder van de 
kauwtjes te ondervinden. 
Als de spreeuwen vanaf het weiland met 
prooi komen aangevlogen (zo te zien 
vaak insecten en emelten) vliegen ze rich-
ting nest, maar remmen dan af en maken 
eerst een grote bocht. Ze landen dan in de 
top van de dichtstbijzijnde bomen of op 
het hoogste punt van een van onze daken 
teneinde de omgeving te verkennen. Als 
de kust veilig is duiken ze het nest in. 
Even later komen ze met een krassend ge-
luid weer tevoorschijn en vliegen dan met 
grote snelheid linea recta opnieuw naar 
hun foerageergebied. 

Schildwachten
Op 7 mei is het weer raak met die kau-
wen. Op de hoek van het ‘dakterras’ heeft 
zich pontificaal een kauw geposteerd en 
spreeuw nr. 1 zit met een snavel vol voer 
te wachten boven op de dakkapel. Op 
de punt van mijn dak zit nr. 2 ook met 
voer. De spreeuwen wachten geduldig, 
maar de kauw blijft op zijn post. Een 
derde spreeuw verschijnt op het strijdto-
neel. Het is de partner van nr. 1. Ze lijken 
samen te spannen tegen de vijand, maar 
de kauw blijft op zijn post en schuift zelfs 
dichter naar het nest toe. Daarop nemen 
beide ouders vlak naast elkaar plaats 
bovenop de dakpan waaronder zich het 
nest bevindt. Als twee vastberaden schild-
wachten houden ze de wacht. Het duurt 
nog even, maar dan geeft de kauw het op. 
Meteen verdwijnen de spreeuwen in de 
nestopening om hun jongen te voeren, 
want daar draait immers alles om.
Op 8 mei slaat het weer om en volgen er 
enkele zeer regenachtige en winderige 
dagen. Stel dat de spreeuwenkuikens 
rond 20 april uit het ei zijn gekomen, 

dan zouden ze inmiddels meer dan veer-
tien dagen oud moeten zijn. Als ik tussen 
de buien door even buiten ben zie ik de 
ouders als vanouds druk bezig met het 
voeren van hun kroost. Ik heb de jonkies 
echter nog niet gehoord.  

Verlaten nest
Op 12 mei houdt de zondvloed op en 
schijnt de zon af en toe. Ik zit een poosje 
vanaf mijn vaste plek naar boven te turen. 
Er zit een spreeuw (vermoedelijk nr. 1) op 
het dakterras. Het dier treuzelt wat en be-
weegt zich aarzelend in de richting van 
de nestopening. Hij wipt echter niet naar 
binnen maar blijft vlak voor de ingang 
zitten. Wat heeft dit te betekenen?
In de namiddag zit ik opnieuw buiten. 
Ik zie de beide ouders van nest nummer 
2 zeker drie keer af en aan vliegen. Het 
burenpaartje vertoont zich echter niet. Ik 
begin te vermoeden dat er meer aan de 
hand is, maar wat? ‘s Avonds ga ik rond 
20.00 uur nog even kijken. Een van de 
spreeuwen van nr. 1 zit op de dakkapel 
vlakbij het nest te zingen en te wapperen 
met zijn vleugels. Wat is er aan de hand?
Op 13 mei installeer ik me ‘s ochtends 
om 11.00 uur in de kille achtertuin. 
Spreeuwenpaar nr. 1 laat zich niet zien, 
terwijl paar nr. 2 voortdurend af en aan 
vliegt. Het nest van nr. 1 ligt er verlaten 
bij. Er is duidelijk iets misgegaan. Het 
broeden is gestaakt. Een gevolg van de 
dagenlange zware regenval? De schuld 
van de kauwtjes? Ik ben diep teleurge-
steld.

Dakwerker
De dag erna, 14 mei, valt alles ineens op 
z’n plaats. Bij mijn buren stopt een be-
stelauto met een ladder er bovenop. De 
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schrik slaat mij om het hart. Dakwerken 
en sanitair staat er op de auto. Mijn hoop 
is gevestigd op ‘sanitair’ maar als ik terug 
kom van boodschappen doen zie ik het 
silhouet van een man bovenop het dak 
vlakbij nest 2 aan de voorkant. De spreeu-
wen zijn hevig aan het rumoeren.
Ik roep naar hem of hij weet dat er spreeu-
wen broeden. Hij knikt. Ik roep dat die 
niet mogen worden verstoord. Hij knikt 
opnieuw. Ik hoop dat ik hem kan ver-
trouwen. Ondertussen maken de spreeu-
wen nog steeds een ontzettend kabaal. De 
ouders vliegen opgewonden rond.
Na verloop van tijd zie ik een spreeuwtje 
in de conifeer landen met emelten in zijn 
snavel. Hij vliegt weg. Ik veronderstel dat 
hij het onveilig vindt om het nest in te 
gaan, want even geleden stond daar nog 
die dakwerker. Ik loop weer naar de voor-
kant van het huis, tuur naar boven maar 
zie en hoor niets. 

Uitgevlogen
Dan begint er langzaam maar zeker in 
mij iets te dagen. Zou die grote opwin-
ding van zonet betekend hebben dat de 
spreeuwtjes zijn uitgevlogen? En zou-
den de jonkies van nr. 1 eerder óók al 

zijn uitgevlogen? Heb ik een verkeerde 
inschatting en berekening gemaakt? 
Ik was tenslotte in de periode van 7-19 
april helemaal uitgeschakeld en had geen 
waarnemingen kunnen doen.
Het proces van eieren leggen tot uitvliegen 
duurt ongeveer 32 dagen.  Het zou heel 
goed hebben gekund dat de eieren van 
paartje nr.1 al in de eerste weken van april 
waren gelegd en dat de jongen op 12 mei, 
na de zondvloed, in goede gezondheid 
zijn uitgevlogen. De jonge spreeuwen van 
nummer 2 hebben dan waarschijnlijk 
enigszins vervroegd het nest verlaten 
vanwege het recente tumult op het dak 
vlakbij hun onderkomen.  
Hoe heb ik me zó kunnen vergissen! Dat 
komt ervan als je de JanBoerenFluitjes-
Methode hanteert! Als verzachtende 
omstandigheden kan ik aanvoeren dat 
ik twaalf dagen geen waarnemingen 
heb kunnen doen en dat ik dit jaar 
bovendien géén spreeuwenjonkies uit het 
nestgat heb zien kijken en hen evenmin 
heb horen roepen. Voor dat laatste heb 
ik zo snel geen verklaring. Toch heeft 
mijn conclusie een geruststellend en 
verlossend effect. Ze zijn eruit! En ik ben 
eruit.

Foto: Bert Hoogerhoud
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Dankzij oostenwind in voorjaar
extra veel trekkers te zien
DOOR ADRI REMEEUS - FOTO’S: BERT HOOGERHOUD

 
    Veldwaarnemingen gezien in de regio lente en voorzomer 2014

Velen raken nog steeds niet uitgepraat 
over de extreem zachte winter en vroege 
lente van 2014. In het meinummer van 
De Wulp heeft Tom Claessens bij de 
beschrijving van de veldwaarnemingen 
in het eerste kwartaal al uitvoerig 
stilgestaan bij de invloed die deze milde 
periode al dan niet op de vogels heeft 
gehad. Het was tevens Toms laatste 
bijdrage aan deze rubriek. Onder het 
uitspreken van onze dank voor zijn 
jarenlange nauwgezette bijdragen pakken 
we de draad bij dezen weer op.

De opgaande meteorologische lijn van 
februari en maart werd in de daarop-
volgende ‘grasmaand’ voortgezet. Met 
voldoende zon en neerslag was het groei-
zaam weer en het insectenaanbod was 
groot.
In het voorjaar kwamen enkele perio-
den met oostenwind voor, altijd goed 
om grote aantallen trekvogels naar onze 

regio te brengen. Onze kust is perfect ge-
legen om vogeltrek waar te nemen. Daar 
weten ze op De Vulkaan alles van!
Afgezien van enkele ‘nabranders’ uit 
de nadagen van maart en het begin van 
april wordt in dit verslag vooral een beeld 
geschetst over de periode tussen half 
april en half juni. Daarbij is onder meer 
gebruik gemaakt van de HVB-website 
www.haagsevogels.nl, van www.trektellen.nl 
en van www.waarneming.nl  

Broedende wulpen
In dennen langs de Meijendelseweg 
hield zich op 29 maart een groepje van 
twaalf kruisbekken op. Waarnemers op 
De Vulkaan telden op 3 april 4652 noord 
trekkende graspiepers. Ze vonden dat al 
heel wat, maar waren nog onwetend van 
het massale graspieperdefilé dat ze een 
paar weken later voorgeschoteld zouden 
krijgen. Ook de wulp liet zich gelden; op 
2 april was er een trekgroep van 65 in de 
Duivenvoordse polder. In deze polder, de 
enige plek in onze regio waar de wulp nog 
jaarlijks broedt, kwamen vijf paartjes tot 
broeden. 
Paarse strandlopers waren tot en met 11 
april op de Scheveningse havenhoofden 
te zien; er werden er 42 geteld. Er was die 
dag flink wat trek van sterns langs de 
kust; noordwaarts vlogen 1 zwarte stern, 
6 dwergsterns, 410 visdieven en 433 grote 
sterns.
Inmiddels hadden op twee plekken tus-graspieper
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    Veldwaarnemingen gezien in de regio lente en voorzomer 2014

sen Den Haag en Voorschoten kerkuilen 
een territorium. Datzelfde geldt voor de 
roerdompen in Meijendel; op drie uiteen-
lopende plekken was hun ‘gehoemp’ te 
horen. Tellers op De Vulkaan werden op 
12 april verrast met een langstrekkende 
Europese kanarie.
In deze rubriek is al enkele keren melding 
gemaakt van de zwarte ibissen in vogelplas 
Starrevaart; deze vier vogels zijn er nog 
steeds, maar broeden deden zij niet. Het 
zijn nog jonge vogels uit 2013, vermoede-
lijk uit Frankrijk.
Bijna elk jaar verschijnen er in april grote 
aantallen dwergmeeuwen voor de kust en 
ook dit jaar was het weer raak: 1037 op 
13 april.

Memorabele trekdag
Maandag 21 april bleek een memorabele 
trekdag te zijn met talrijke vliegbewegin-
gen die overal in onze regio zichtbaar 
waren. Hieronder enkele op De Vulkaan 
vastgestelde aantallen noord trekkende 
vogels: 

Lepelaar 41 Velduil 1

Zwarte wouw 1 Oeverzwaluw 117

Bruine kiekendief 36 Boompieper 166

Grauwe kiekendief 1 Graspieper 11482

Visarend 2 Gele kwikstaart 493

Kraanvogel 1 Engelse kwikstaart 9

Regenwulp 440 Beflijster 28

Groenpootruiter 61 Buidelmees 1

Witgatje 44 Kneu 185

Zwartkopmeeuw 22

Ook elders in de regio was het raak. De 
vermelde zwarte wouw werd ook opge-
merkt boven Meijendel en Berkheide. In 
de Duivenvoordse polder waren 8 tapuiten 
en 1 Engelse kwikstaart aanwezig. Een paar 
zomertalingen heeft daar inmiddels een 

broedterritorium. Op 16 april zocht een 
kraanvogel zijn voedsel in de Kikkervallei 
in Meijendel en op 20 april was een bid-
dende visarend te zien boven de vijver van 
kasteel Oud-Wassenaar.
Andere opvallende waarnemingen uit 
deze maand waren: op 25 en 28 april een 
noord trekkende purperreiger over de dui-
nen, op 15 april een zingende veldleeuwe-
rik boven het radioduin in Scheveningen 
en op 25 april eentje zingend boven de 
zeereep van Wasenaarse Slag. Een scherpe 
waarnemer vond op 21 april een graszan-
ger in Starrevaart. Op 23 april trok een 
duinpieper over De Vulkaan en op dezelfde 
dag werd de eerste tuinfluiter gehoord in 
De Horsten. Voor het derde opeenvol-
gende jaar was landgoed De Horsten de 
plek waar de raaf met succes broedde: 
begin mei vlogen er vier jongen uit. Op 27 
april werd in Meijendel een snor gehoord.

Maltezer tortel- en kwarteljacht 
En zo komen wij uit in de maand mei, die 
ook opvallende waarnemingen produ-
ceerde en eveneens fraaie bevestigingen 
van broedgevallen. Op 5 mei trok een 
zomertortel over De Vulkaan. Het is teke-
nend dat waarnemingen van deze ooit 
algemene soort nu speciale vermelding 

bruine kiekendief
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moeten krijgen. Kwalijker is het dat de 
Europese Unie niet in staat is om het lid 
Malta te verplichten de Europese vogel-
richtlijn te eerbiedigen, want recentelijk 
leefde op Malta de voorjaarsjacht op zo-
mertortel en kwartel weer op.
Beter nieuws is er te melden over de ijs vogel. 
Tom Claessens meldde eerder dit jaar al 
dat de zachte winter de ijsvogel geen wind-
eieren had gelegd en dat kwam uit. Alleen 
al vanuit De Horsten en Duivenvoorde 
werden in totaal zes nesten gemeld. Ook 
in de landgoederenzone en de duinstrook 
werden broedgevallen vastgesteld. In juni 
kwamen diverse waarnemingen binnen, 
onder meer vanuit Marlot. Het totale 
aantal ijsvogelterritoria in onze regio ligt 
naar schatting rond de vijftien.
Andere opvallende broedsoorten waren: 
groene specht (diverse meldingen uit hele 
regio), kleine bonte specht (Clingendael en 
De Horsten), appelvink in Duivenvoorde 
(1 territorium), De Horsten (twee) en 
Meijendel (zeker twee) en enkele grauwe 
vliegenvangers (binnenduinrand en de 
Horsten). Grasmussen zitten dit jaar wer-
kelijk overal; de duinen zijn vol en langs 
de randen van polders en op erven ver-
dubbelden de aantallen bijna. Ook de ge-
kraagde roodstaart doet het prima.

Zingende bonte vliegenvanger
Een gelukkige waarnemer vond op 1 
mei een steltkluut in de Starrevaart. Op 
6 mei liep daar een kleine strandloper. 
Vermeldenswaard is de zingende bonte 
vliegenvanger in Wassenaar op 18 mei.
Verdere opmerkelijke waarnemingen 
uit half mei, een periode met oosten-
wind, waren de volgende: op 15 mei in 
de Starrevaart een krombekstrandloper in 
zomerkleed, op 17 mei twee reuzensterns 

langs De Vulkaan, op 18 mei een citroenk-
wikstaart trekkend langs De Vulkaan, op 
18 mei een zwarte wouw zuidwaarts over 
De Horsten en Voorburg, op 19 mei een 
erg late grote zaagbek langs De Vulkaan 
(op die dag daar tevens 1098 gierzwaluwen 
naar het noorden) en op 20 mei dertien 
noordwaarts trekkende wespendieven over 
Berkheide. Rond deze tijd werden op en-
kele plekken in Meijendel zingende flui-
ters aangetroffen.

Pelikaan en ijseenden
Schrijver dezes trof op 21 mei in de 
Duivenvoordse polder een roodkopklau-
wier aan, zittend op een hek. Dit is een 
nieuwe soort voor onze regio (met uit-
zondering van Berkheide). De kleine burge-
meester, die zich vrijwel de gehele periode 
ophield tussen Katwijk en Noordwijk, 
maakte af en toe een iets verder uitstapje 
en vloog op 29 mei over het strand bij 
Meijendel. De kleine karekiet was talrijk 
dit jaar en werd ook gehoord op geschikte 
plekken binnen de bebouwde kom. Ook 
enkele bosrietzangers waagden zich tot aan 
de rand van agglomeraties. Op 30 mei 
werd een zingende sprinkhaanzanger ge-
meld uit de Leidschendammerhout.
Ten slotte wachtte een waarnemer in 
Starrevaart op 8 juni een pinkster verras-
sing in de vorm van een roze pelikaan. Op 
dezelfde dag werd die ook vanuit Katwijk 
gemeld. Het leek om een ontsnapte vogel 
te gaan, maar daarover wellicht meer in 
de najaarseditie van De Wulp. Dat geldt 
misschien ook voor de ijseenden die in de 
tweede helft van juni werden aangetroffen 
op de Klinkenbergerplas bij Oegstgeest. 
Voor opmerkingen/ vragen e.d. kunt u 
contact opnemen met Adri Remeeus:  
aremeeus@ziggo.nl 
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DOOR TOM LOORIJ

In mei hadden we voor een week 
een huisje gehuurd op een terrein bij 
Zeewolde in Flevoland. Toen we goed en 
wel waren geïnstalleerd, keken we naar 
de tuin en de eerste vogels die wij zagen 
waren… huismussen! Later kwamen 
we tot de ontdekking dat ze algemeen 
op het hele terrein aanwezig waren. Ze 
liepen vrolijk de kruimeltjes te pikken 
op het terras van het bijbehorende 
restaurant en zaten daar op tafeltjes en 
stoelen, net zo als ik dat van heel vroeger 
kende. Overal zag je ze ook onder de 
daken in en uit vliegen en ze nestelden 
zelfs in enkele spleten in de muren van 
het binnenzwembad.

Een verademing voor stadsmensen als 
wij, want het was al een flink tijdje gele-
den dat we huismussen hadden gezien 
en zeker in die aantallen. Nu begreep 
ik ook weer beter dat de huismus bij de 
Tuinvogeltelling van dit jaar onbetwist 
op plaats 1 terechtkwam en in Den Haag 
slechts op plaats 8. En ook dat hij in het 
MUS-project landelijk nummer 4 is en in 
de Haagse regio slechts nummer 19. We 

missen ze gewoon in het Haagse, op die 
enkele kleine lokale populaties na.

Beschermingsmaatregelen
Het zou toch de gewoonste zaak van de 
wereld moeten zijn dat ze ook hier op alle 
buitenterrasjes rondscharrelen, dat je ze 
iedere dag in je tuin ziet en in het voorjaar 
overal onder de dakpannen ziet verdwij-
nen? Huismussen horen gewoon bij het 
stadsbeeld.
Het toont ook maar weer aan hoe uiterst 
belangrijk de beschermingsmaatregelen 
zijn die de Haagse Vogelbescherming 
neemt om de laatste populaties te behou-
den en zo mogelijk uit te breiden. Laten 
we ons er met zijn allen onvermoeibaar 
voor inzetten om de huismus weer als 
vertrouwd onderdeel van het straatbeeld 
terug te krijgen!
Terzijde: behalve de huismus zagen we 
ook opvallend veel Turkse tortels daar 
in Zeewolde. Ook zo’n soort die het in de 
Haagse regio veel slechter doet dan het 
landelijk gemiddelde. Wellicht moeten 
we in onze eigen omgeving aan deze vo-
gels ook meer aandacht besteden.

Verademing voor een stadsmens:
vakantieweek met huismussen!

Foto: Bert Hoogerhoud
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De wijkagent schakelde collega’s van de 
dierenpolitie in en bracht ook mij op de 
hoogte. Vervolgens zocht ik contact met 
de Haagse afdeling van de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland, Team Handha-
ving Dier, Natuur en Handhavingsregie van 
het Ministerie van Economische Zaken. 
Verder voerde ik overleg met Heiko de 
Graaf van de afdeling Hand having Flora- 
en Fauna wet, met Gijs Verhoeff, opspo-
rings- en handhavingsambtenaar dieren-
welzijn van politiebureau Zoetermeer en 
Erik Goemans van de Stichting Landelijke 
Inspectiedienst Dierenbescherming.
 
Verwijdering
Op de ochtend van 19 april had ik een 
gesprek met de bewoners van de Van 
Santhorststraat die de wijkagent hadden 
gebeld. Ik zocht daarop telefonisch con-
tact met woningbouwvereniging Vidomes 
en vroeg dringend aan Lesley Planken, 

opzichter planmatig onderhoud, om per 
direct een aannemer te sturen voor ver-
wijdering van de aangebrachte voorzie-
ningen. Inmiddels kwamen ook eerderge-
noemde Gijs Verhoeff en Erik Goemans 
ter plaatse poolshoogte nemen.
Rond 12.00 uur arriveerden twee werkne-
mers van het aannemersbedrijf Bouwborg 
Regio West, dat de mus-onvriendelijke 
vogelschroten had aangebracht. In de 
daaropvolgende twee uur werden alle vo-
gelwerende voorzieningen verwijderd.
Omdat Bouwborg enkele weken eerder 
ook elders in de buurt werkzaamheden 
had uitgevoerd, hebben we ook daar 
nog gecontroleerd. Er werden geen ont-
heemde huismussen aangetroffen, maar 
aan de dr. Van Noortstraat bevond zich 
een grote groep ontheemde kauwen. De 
vogels bleken overlast te hebben veroor-
zaakt. Ze hadden nestruimte gevonden 
tussen de goot en de achtergevel. Deze 

TEKST EN FOTO’S: MARTIN VAN DE REEP (Stadsvogeladviseur Haagse Vogelbescherming)

Gecoördineerde reddingsactie jonge mussen in Stompwijk

Op 19 april heeft in de Van Santhorst-
straat in Stompwijk een reddingsactie 
plaatsgevonden voor een aantal jonge 
huismussen. De vogels waren ingesloten 
geraakt doordat woningbouwvereniging 
Vidomes bij de onderste rij dakpannen 
vogelwerende schroten had laten 
plaatsen. Het gevolg: op verschillende 
plekken zaten jonge huismussen onder 
de dakpannen te roepen terwijl hun 
ouders met insecten in de bek tevergeefs 
probeerden bij de jongen te komen. 
Verontruste bewoners hadden een dag 
eerder wijkagent Max Zaalberg gebeld 
met de vraag of er actie kon worden 
ondernomen om de mussen te helpen. De eerste vogelschroten worden verwijderd
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Gecoördineerde reddingsactie jonge mussen in Stompwijk
openingen zijn nu met kunststof afge-
dicht. Ook zijn onder de onderste rij dak-
pannen vogelschroten aangebracht. Of 
dit ten koste is gegaan van broedvogels 
als spreeuw en huismus is niet bekend.
 
Schoorsteenkapje
Het dichtzetten van de onderste rij dak-
pannen in de Van Santhorststraat bleek 
achteraf helemaal niet nodig te zijn ge-
weest. Er was één klacht ingediend we-
gens overlast door kauwen. Om kauwen 
te weren is het echter beter na het broed-
seizoen de schoorsteenopeningen dicht 
te zetten met een metalen kapje dat de 
kauwen weert en de verbrandingsgassen 
doorlaat. De kauwen zullen dan vanzelf 
verdwijnen. Er was wel een bewoner van 
de Van Santhorststraat die had geklaagd 
over huismussen die hem uit zijn slaap 
hielden omdat hij ze ’s nachts onder de 
dakpannen zou horen lopen. Maar voor 
zover mij bekend slapen ook huismussen 
’s nachts, dus lijkt deze klacht ongegrond.
Inmiddels is met Vidomes afgesproken 
dat de corporatie voortaan in dit soort 
gevallen de Haagse Vogelbescherming zal 
consulteren.

Wachtende mannetjesmus met voedsel

I N  M E M O R I A M

Gritty Scholte

Op 3 juli nam een HVB-delegatie op Oud 
Eik en Duinen afscheid van Gritty Scholte, 
die vijf dagen eerder op 93-jarige leeftijd 
was overleden. Gritty is vele jaren voor de 
HVB actief geweest. Ze werd begin jaren 
zeventig lid van de CEL. In 1976 stelde het 
bestuur een Telefonische Informatiepost 
in om vragen die bij de vereniging binnen-
kwamen te beantwoorden. Samen met 
Janny de Goey stond Gritty vanaf het eer-
ste uur soms letterlijk bij nacht en ontij 
de vragenstellers te woord. Omdat haar 
tele foonnummer als eerste stond vermeld, 
werd vooral Gritty het boegbeeld van de 
HVB. Al snel kreeg de Informatiepost zo’n 
1000 telefoontjes per jaar.
Gedurende 23 jaar heeft Gritty - trouw, 
punctueel en altijd vriendelijk - deze dank-
bare taak vervuld. Toen Janny er in 1996 
mee stopte, ging Gritty alleen nog een 
paar jaar door, later bijgestaan door Riet 
Langenhuizen die in 1999 haar opvolgster 
werd. In 1985 had Gritty al de Gouden 
Wulp ontvangen en als extra blijk van 
waardering kreeg ze bij haar afscheid een 
lidmaatschap voor het leven aangeboden. 
Gritty bleef nog jaren zeer belangstellend 
voor het wel en wee van de HVB, ging mee 
op excursies en bezocht tot op hoge leeftijd 
nog de Algemene Ledenvergaderingen.

Tom Loorij
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In Marlot luisteren we naar vogelzang: 
de winterkoning met het geluid van een 
wekker, de roodborst met een lied als een 
waterval en de zwartkop die klinkt als 
een sopraan. Waarom zingen en roepen 
vogels eigenlijk? Daarvoor kunnen di-
verse redenen zijn, krijgen de wandelaars 
te horen. Bijvoorbeeld om aan soortge-
noten te laten weten: ‘Als je in mijn wijk 
komt, heb je een probleem’. Of om te roe-
pen: ‘Vrouw, hier is je man!’ Maar je kunt 
als vogel ook een keel opzetten ter waar-
schuwing, zoals: ‘Opgelet, daar komt een 
roofvogel aan!’
In het Haagse Bos genieten we op gepaste 
afstand met de telescoop van de grote 
bonte specht die af en aan vliegt naar zijn 
nesthol hoog in de boom. De jongen han-
gen krijsend met hun snavel uit de ope-
ning: ‘Honger!’ De natuur is heel dicht bij 
huis en daar moeten we zuinig op zijn.

Koolmees, tjiftjaf, mantelmeeuw
De medewerkers van Aegon verruilen 
tijdens de lunchpauze het bedrijfsres-
taurant voor een buitenwandeling. Ik 
leg uit wat er zoal fluit en fladdert rond 
hun kantoorgebouw op de grens van 

Wandelen, kijken, luisteren en ringen
Nationale Vogelweek op z’n Haags
TEKST EN FOTO’S: CAROLINE WALTA

Vogelbescherming Nederland had de laatste week van mei uitgeroepen tot ‘Nationale 
Vogelweek’. De Haagse Vogelbescherming kreeg de vraag of zij hieraan ook wilde 
meedoen. Natuurlijk! We organiseerden enkele korte excursies in de Haagse 
stadsparken en een vogelwandeling voor kantoorpersoneel van Aegon in de lunchpauze. 
En dat alles uiteraard met als hoofddoel om mensen kennis te laten maken met de wilde 
vogels om ons heen. De activiteiten werden een groot succes. Zelfs onderweg sloten er 
nog spontaan geïnteresseerden aan.

Enthousiaste deelnemers aan de lunchwandeling 
voor Aegon-werknemers

Den Haag-Mariahoeve en Leidschendam-
Voorburg en vertel onder meer over de 
zwarte vogels die men ziet: het verschil 
tussen kauw en zwarte kraai. Over de 
koolmees die klinkt als een fietspomp en 
de tjiftjaf die zijn eigen naam roept. Over 
de kleine mantelmeeuw op het dak, die in 
de winter zomaar op het strand ergens in 
Afrika kan rondstappen. 
Ook vertel ik over het belang van het gras 
op het voorplein, waar de merels wormen 
vinden voor hun kroost. Over de naastge-
legen Duivenvoordse/Veenzijdse polder, 
broedkamer en supermarkt voor onder 
andere de kievit, grutto en tureluur. Over 
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de Haagse ooievaar die dagelijks over het 
pand cirkelt van de polder naar de nesten 
op de flats in de wijk.

Ouders op de knieën  
Met onze promotiekraam staan we op 
de Voorjaarsmarkt van Stadskinder boer-
derij Essesteijn in Voorburg. Het is er de 
hele dag gezellig druk. Zelf sta ik met de 
telescoop bij het ooievaarsnest. Het sta-
tief staat afgesteld op de hoogte voor kin-
deren, maar alle ouders gaan op de knieën 
om zelf ook te kunnen kijken. Geregeld 
zien we een kuiken boven de nestrand 
uit piepen. Ze hebben nog een donspak, 
slappe vleugels en een zwarte snavel.

Bosuilen
Extra bijzonder is een spontaan georga-
niseerde activiteit in Wassenaar. Daar 
stellen bewoners hun tuin een avond 
beschikbaar om jonge bosuilen uit de 
nestkast te laten ringen. Schoolgenoten 
van de kinderen zijn uitgenodigd en zo’n 

wat uilen allemaal eten.
Na afloop kijk ik nog even om en mijn 
oog valt op de tekening die de kinde-
ren intussen aan het hek hebben ge-
hangen. Met grote letters valt te lezen: 
VOGELRUSTGEBIED - NIET STOREN. 
Het is een warme zomeravond, maar daar 
krijg ik toch even kippenvel van.

Jong en oud kijken hun ogen uit bij het ringen van 
jonge bosuilen

Na het ringen worden de uiltjes gewogen

dertig leerlingen staan te trappelen om 
de kuikens van dichtbij te zien. We vertel-
len over het doel van het meten, wegen en 
ringen van vogels. Iedereen mag een foto 
maken en de meegebrachte braakballen 
worden uitgeplozen om te onderzoeken 

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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Adressen
Bestuur 
Frederik Hoogerhoud voorzitter
Adri Remeeus vice-voorzitter
Wim Kooij penningmeester
Aletta de Ruiter secretaris
Tom Loorij adviserend lid

Correspondentieadres bestuur:
Altingstraat 12, 2593 SX Den Haag

Rekeningnummer penningmeester 
IBAN: NL12 INGB 0003 5861 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
IBAN: NL31 INGB 0002 0319 03
t.n.v. verkoop en publiciteit Haagse 
Vogelbescherming

Vogelasiel De Wulp
Heliotrooplaan 15, 2555 MA Den Haag
Telefoon: 070 - 323 15 68
IBAN: NL83 INGB 0005 0926 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: 06 - 46 42 68 09
- Ruud van der Waard: 06 - 47 46 01 59
- Martin van de Reep (Leidschendam-
  Voorburg): 06 - 55 78 10 30

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 renovatie asiel       (prijs incl. verzendkosten)

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

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

Diverse 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 ...........................................................  10,00

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

Geheim Oorlogsdagboek 1940-1945 ......................... 13,50

Diverse wisselende cadeauartikelen
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!

Achterpagina met de klok mee:  roodborst, boomkruiper, merel, staartmees, winterkoning, 
zwartkop, zanglijster, pimpelmees, boomklever
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