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       Van de voorzitter

Vieren en vlijten
De feestelijke opening van ons vogelasiel 
De Wulp op 23 mei jl. mag als mijlpaal in 
de geschiedenis van de vereniging worden 
gezien. Na jaren van improviseren in een 
te oud gebouw beschikken de medewer-
kers en vrijwilligers nu over 
een prima en veilige werk-
omgeving. Veel leden van de 
Haagse Vogelbescherming en 
omwonenden zijn bij de ope-
ning langs geweest. TV-west 
maakte opnamen en bur-
gemeester Van Aartsen ver-
richtte de openingshandeling 
door het vrijlaten van een her-
stelde heggenmus.
Minder feestelijk is het begrotingstekort 
van de vereniging. Het aanpakken daar-
van wordt de aankomende jaren prioriteit 
nummer één voor het bestuur. Omdat 
schenkingen en legaten grotendeels zijn 
weggevallen moeten we op zoek naar een 
andere vorm van inkomsten. Daarom is 
inmiddels een commissie Fondsenwerving 
bezig om projectideeën te ontwikkelen 
waarmee geld verdiend kan worden. Maar 
allereerst gaan we natuurlijk scherp op de 
onkosten letten; waar geven wij nu geld 
aan uit en hoe efficiënt is dat? Om de fi-
nanciële balans van onze vereniging weer 
in evenwicht te krijgen zal de broekriem 
een paar gaatjes strakker moeten. Dat wil 
echter niet zeggen dat we geen activiteiten 
kunnen ontwikkelen om vogels te bescher-
men. “Zuinigheid met vlijt, bouwt hui-
zen als kastelen”, is de spreekwoordelijke 
uitdrukking waar ik me in schrale tijden 
graag aan optrek. Met inzet van nieuwe 
energie kunnen we veel bereiken.
Wat betreft het vogelbeschermingswerk 

staat voor mij de bescherming van habitat 
centraal. Een gezonde omgeving waarin 
de recreant kan genieten van een lommer-
rijk landschap vol vogels. Ons ecologisch 
vertrekpunt is goed. In en rond Den Haag 
zien we soorten als lepelaar, grote zilver-
reiger, ijsvogel en raaf. Die lijken zich ook 
zonder onze inmenging hier prima thuis te 

voelen. In de stad zelf hebben 
de specifieke stadsvogels als 
gierzwaluw en huismus echter 
wel onze zorg nodig. Gelukkig 
hebben we enkele specialisten 
binnen de club die in overleg 
gaan met gemeentelijke in-
stanties en woningcorporaties 
om de leefomgeving van deze 
soorten in stand te houden.  

Buiten de stad verdienen de weidevogels 
onze aandacht. In de omringende pol-
ders broeden nog steeds soorten als wulp, 
grutto en tureluur. Maar zij moeten steeds 
harder opboksen tegen de toenemende in-
tensivering van de landbouw. Het is schrij-
nend te moeten vaststellen dat Nederland 
(na Malta!) op de tweede plek staat wat be-
treft de vernietiging van biodiversiteit ten 
gunste van economisch winstbejag. Onder 
druk van de natuurbescherming komt er 
in 2016 nieuw agrarisch natuurbeleid voor 
weidevogels. Dat werd hoog tijd.
Maar nu even terug naar de eigen vereni-
ging. Het is het jaar waarin wij ons 90-jarig 
jubileum vieren. Op zondag 4 oktober 
doen we dat met een groot vogelfestival in 
het Haagse Bos. U komt toch ook ? In deze 
Wulp treft u alvast een folder met rou-
tebeschrijving en programmaoverzicht.  
We hopen u daar allemaal te mogen be-
groeten; we gaan er een fantastische dag 
van maken!

Adri Remeeus, voorzitter
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En mijn vogelaarsgeluk kon niet op. Hij 
liet zich niet alleen die dag zien, maar 
zowat alle daarop volgende dagen, tot hij 
pas vertrok op 11 of 12 maart 2014. Het 
waren waarschijnlijk niet de lentehormo-
nen die hem of haar deden vertrekken, 
maar de aanvang van de rioleringswerken 
in ons doodlopend straatje. De ral deed 
immers regelmatig uitstapjes naar de na-
bijgelegen sloot via onze zij- en voortuin 
en de straatkant.

Natuurlijk kon het wat mij betrof niet 
snel genoeg 5 december 2014 zijn. Zou 
‘mijn’ waterral terug komen? Neen, hij 
kwam niet terug op 5 december, maar … 
reeds op 3 november. Voor mij was dit 
het bewijs dat het om hetzelfde individu 
ging. Hij herinnerde zich ongetwijfeld 
dat hij kon meegenieten van het op de 
grond gevallen strooivoer. 
Omdat ik merkte dat hij ook het voer, 
dat toevallig in de vijver was gevallen, op-

pikte strooide ik iedere dag ook wat voer 
in de vijver. 
Begin 2015 waren er geen rioleringswer-
ken in de straat en dus bleef hij ook wat 
langer, tot 24 maart. Ook nu weer liet 
hij zich dagelijks bewonderen. Daarbij 
was hij opvallend schuw, maar niet bang. 
Bij de minste beweging achter het raam 
verdween hij in het rietveld van mijn 
vijver -  amper 1 m2 groot - of in de on-
derbegroeiing van mijn achtertuin (mijn 
buurman omschrijft deze achtertuin als 
een gecontroleerde wildernis, en dat is 
ook de bedoeling). Wanneer ik in de tuin 
bezig was geweest – ook nadat ik met 
mijn luidruchtige kleinkinderen in de 
tuin had gespeeld – kwam hij al heel snel 
terug te voorschijn.

Die twee winters heb ik mij dus als ama-
teur-etholoog behoorlijk kunnen uitle-
ven. Mijn ral liet zich inderdaad bijzon-
der goed bestuderen vanachter het raam.  
Een eerste zaak die me duidelijk werd is 
dat dit een vogel is die evolutionair op 
weg is naar een niet vliegend bestaan. 
Tijdens al die maanden heb ik hem 
slechts eenmaal zien vliegen. Als je dat 
ten minste vliegen mag noemen: ander-
halve meter op twintig centimeter boven 
de grond. 
Een tweede zaak die me al snel opviel is dat 
dit een alleseter is. Regenwormen, zoet-
waterpissebedden, vogelvoer en …. kleine 
zangvogels. Op zekere dag zag ik hem in 
het groen verdwijnen met een prooi met 
duidelijke pootjes. Met veel geschud van 
de kop werd de maaltijd verorberd. Toen 
hij klaar was ging ik naar de plaats van 
het delict in de hoop aan de hand van de 
resten de prooi te kunnen identificeren. 
Een pootje en wat veren wezen duidelijk 

naar een mees. Toen ging ik er nog van 
uit dat hij een dode mees had gevonden 
en deze had verorberd. Ik moest mijn me-
ning echter herzien toen ik enkele dagen 
later zag dat hij een andere mees bij de 
vleugel vast hield. Dit keer echter won de 
mees. 
Ook leuk was te constateren hoe een wa-
terral zich op verschillende manieren uit 
de voeten kan maken wanneer hij ver-
ontrust wordt. Traag, met de kop zo laag 
mogelijk, zachtjes het water in en tussen 
het riet verdwijnen. Of bliksemsnel meer 
rechtop lopend, de veiligheid van het riet 
of het groen opzoeken. Enkele keren zag 
ik hem iets vertonen, wat ik veronderstel 
imponeergedrag te zijn. Herhaaldelijk 
omhoog springend en met de vleugels 
klapperend boven het lichaam. Waarom 
hij dit gedrag vertoonde kon ik niet ach-
terhalen. Mogelijk om een houtduif van 
het voer weg te jagen. Deze vrij forse vogel 
vertoonde veel ontzag voor de veel ten-
gerdere waterral. De lange snavel heeft 
hier misschien wel wat mee te maken. 
Over het algemeen gedroeg hij zich vrij 
agressief tegenover alle andere vogels.

Op het eerste zicht lijkt de waterral het 
met een sober verenpak te moeten doen. 
Wanneer men echter de kans heeft om 
deze interessante vogel dagenlang te 
bekijken, zeker bij zonlicht, wordt het 
duidelijk wat een verfijnd verenpak 
hij draagt. Een pak dat tevens voor een 
volmaakte camouflage zorgt in de riet-
zoom.

En nu maar wachten op begin november 
2015, op de terugkeer van mijn ‘privé’ 
waterral, voor weer een winter natuur be-
leven van de bovenste plank !

Mijn ‘privé’ waterral 
DOOR PAUL DAELEMAN, Park Leeuwenbergh, Leidschendam

Op 5 december 2013 kreeg ik als huis-, tuin- en keukenvogelaar, op 65 jarige leeftijd, 
het mooiste Sinterklaasgeschenk ooit. Zoals zo vaak keek ik die dag vanuit de 
woonkamer naar mijn vijver in de achtertuin. Vanuit een ooghoek zag ik aan de rand 
van het ondiepe gedeelte iets waarvan ik direct wist dat ik dat nog niet eerder had 
gezien. Toen dat iets zijn kop ophief en zijn mooie vrij lange roodgekleurde en licht 
naar beneden gebogen snavel liet zien, wist ik het zeker: een waterral!!! Ik had niet 
verwacht ooit nog deze soort in levenden lijve te zien, laat staan in mijn eigen tuin.

Foto: Paul Daeleman
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Van de winter naar de zomer
DOOR ADRI REMEEUS

 
    Veldwaarnemingen  gezien in de regio tussen half april en  half juli 2015

Van de winter naar de zomer, met weg-
lating van het voorjaar. Zo kan het af-
gelopen seizoen toch wel omschreven 
worden. Hoewel het aantal zonuren en 
de gemiddelde temperatuur volgens het 
KNMI normaal waren, zullen de bewo-
ners van de kuststreken toch niet echt 
het gevoel van een lekker voorjaar heb-
ben gehad. De aanhoudende noorden-
wind hield de temperaturen aan de kust 
laag (door het koude zeewater) en het 
was extreem droog. Er zijn aanwijzingen 
dat de trage groei van groen en de koude 
watertemperatuur geleid hebben tot een 
sterk verminderd aanbod van insecten 
en dat dit een behoorlijke impact heeft 
gehad op de broedresultaten van vele 
zangvogels. Maar in juni kwamen de 
eerste warme zomerdagen; veel bijeneters 
wisten, meeliftend op de warme lucht-
stromingen, ons land te bereiken. 

Precies op tijd, gierzwaluw en kleine 
karekiet
Natuurlijk wisten de reguliere trekvo-
gels onze omgeving te bereiken. De eer-
ste paar gierzwaluwen vlogen op 24 april 
rond in Meijendel. Tevens zongen daar 
de eerste kleine karekieten. Een gelukkige 
teller trof op 24 april in de zeereep van 
Meijendel een roodkeelpieper aan; een dag 
later trok er een in zuidelijke richting 
over de Vulkaan. 
Met de raven gaat het prima. De vier jon-
gen van het Horstenpaar vlogen eind 
april uit en verkennen nu hun omge-
ving. De Horsten was ook dé plek voor 
ijsvogels, want er werden daar zeker 6 

broedgevallen vastgesteld. Ook in an-
dere landgoederen en in de Haagse par-
ken werden regelmatig ijsvogels gemeld. 
Een zwakke oostelijke luchtstroming op 
3 en 8 mei leverde enkele interessante 
meldingen op. Op 3 mei trok een zwarte 
wouw over de Vulkaan, op 8 mei volgde 
er een over Meijendel. Fraai was de hop 
die op 3 mei in de Ganzenhoek uitvoerig 
gefotografeerd kon worden. De datum 
van 8 mei staat in het geheugen gegrift 
van de trektellers op de Vulkaan; als je 
op één dag griel (1 naar zuid), reuzenstern 
(2 naar noord) en bijeneter (1 naar zuid) 

ziet heet dat een dag met een gouden 
randje. 
In Meijendel was afgelopen voorjaar 
het gehoemp van roerdompen niet van 
de lucht en een aantal van 6 territoria 
behoort tot de mogelijkheden. Ook de 
kleine bonte specht doet het prima in onze 
regio en werd uit diverse landgoederen 
en parken gemeld. Leuk is ook de lepe
laar, die met regelmaat stond te vissen in 
Reigersbergen.

Ook de traditionele laatkomers 
melden zich
De eerste grauwe vliegenvanger werd op 
10 mei gehoord in de Raaphorstpolder, 
waar succesvol gebroed werd. De eerste 
spotvogel liet zich op 14 mei horen in een 
Wassenaars landgoed, maar de aantallen 
bleven laag. Opmerkelijk is het nage-
noeg ontbreken van wielewalen, afgezien 
van enkele doortrekkers. 
Een noordse nachtegaal zong op 22 mei 
uit volle borst in De Ruygenhoek. Tegen 
eind mei werden er in de regio territori-
ale wespendieven gemeld; zo wordt er in 
ieder geval weer gebroed in De Horsten. 
Een van de weinige visarenden die dit 
voorjaar werd gezien, hield zich op 24 
mei in de Starrevaart op. 
Er begonnen meer bijeneters binnen te 
druppelen: op 28 mei één over Meijendel, 
op 5 juni een over de Vulkaan. De eerste 
kortstondige warmtegolf bracht op deze 
dag nog enkele verrassende waarnemin-
gen voor de volhardende trektellers op 
de Vulkaan. Zoals 11 zwartkopmeeuwen, 
2 wielewalen, 1 roze spreeuw en 14 appel
vinken. De appelvink neemt als broedvo-
gel in onze regio toe. Inmiddels waren 
in Meijendel 1 of 2 territoria van het 
woudaapje gevestigd. Ook was er een ter-

ritorium van de ransuil, waarvan de be-
delende jongen ’s nachts goed te horen 
waren!

Invasie van kruisbek en bijeneter
Er begint zich een invasie van kruisbek
ken af te tekenen. Op 12 juni trokken er 
74 naar zuid over de Vulkaan. Dat lijkt 
vroeg, maar bedenk dat de jongen in 
hun Scandinavische broedgebieden uit 
het ei kruipen, zodra de dennenkegels 
rijpen (en er vaak nog sneeuw ligt). Op 
deze eveneens warme 12 juni vlogen twee 
bijeneters over Den Haag. Inmiddels gaat 
het met de Haagse ooievaars prima; elders 
in deze Wulp leest u daar meer over.
Kruisbekken bleven stevig doortrekken 
naar het zuiden over de duinen, zoals 65 
op 12 juni, 140 op 25 juni en 272 op 26 
juni; hun ‘kiep-kiep’ geluidjes klonken 
nadrukkelijk door. De bijeneters zetten 
hun invasie door; zo trokken er op 3 juli 
9 over de Vulkaan en werd op 7 juli een 
groep van 19 boven Haagse Hout gezien. 

De herfst komt onvermijdelijk weer
Ondanks de warmte van eind juni en 
begin juli begint de najaarstrek voor 

kruisbek

bijeneter

Foto:Boudewijn Schreiner

Foto:Boudewijn Schreiner
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sommige soorten alweer op gang te 
komen. Langs de duinmeren versche-
nen soorten als witgatje en groenpoot
ruiter. Ook grote zwermen, vaak jonge, 
spreeuwen vlogen zuidwaarts. Dat geldt 
ook voor kokmeeuwen, die bij aflandige 
wind soms met grote groepen doortrek-
ken; het zorgvuldig scannen van deze 
groepen levert altijd wel enkele zwart
kopmeeuwen op, sommige nog in hun 
fraaie broedkleed. Ten slotte zijn ook 
de opmerkelijke aantallen sijsjes het ver-
melden waard; vanaf half juni trekken al 
kleine aantallen (soms meer, zoals 70 op 
11 juli) over de duinen naar het zuiden.
Ja, de herfst komt dichterbij.
In het begin van dit stukje had ik het 

 
    Veldwaarnemingen

al over de slechte omstandigheden die 
broedvogels aantroffen. Inderdaad heb-
ben sommige soortgroepen dit jaar heel 
weinig jongen geproduceerd, zoals wei-
devogels en eenden. Overigens moeten 
wij slechte productiejaren accepteren als 
een ecologisch gegeven; goede en slechte 
jaren wisselen elkaar altijd af. Maar dat 
er dit jaar weinig insecten waren, staat 
buiten kijf. Zien wij daarom zo weinig 
dwergvleermuizen op jacht gaan in de 
avondschemer? En waar waren dit jaar in 
de duinen de omvangrijke spinsels van 
de rups van de stippelmot?

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact 
opnemen met Adri Remeeus: aremeeus@ziggo.nl

Gepland en spontaan
Belangstellenden komen af op de aan-
kondiging in de lokale kranten, op www.
beleefdelente.nl en er zijn spontane bezoe-
ken door wandelaars, fietsers, bezoekers 
van de molen en de kinderboerderij. We 
schatten dat er doorlopend zo’n 30 men-
sen langs zijn geweest, waaronder veel ge-
zinnen met kinderen. Natuurlijk hebben 
we geboft met het mooie weer.

Teamwork
Wederom een woord van dank aan mole-
naar Bram Zonderop, die enthousiast een 
grote tafel voor onze folders en stoeltjes 
voor het toegestroomde publiek regelt. 
De bekende Voorburger kijkt even aan 
hoe wij stoeien met de verenigingsvlag, 
stukken touw, een hek en zegt dan met 
een grote glimlach: “vlaggen horen in een 

mast.” Zo wapperen de beeldmerken van 
de HVB en STORK trots naast de molen 
in een zomers briesje.

En ze luisteren nog ook!
De jonge ooievaars doen vliegoefeningen  
op het nest, de ouders komen voer en 
water brengen, wat iedereen door de teles-
coop kan bekijken. Tijdens de uitleg over 
het zweefvliegen geven de oudervogels  
een demonstratie hiervan. Eén van de vo-
gels landt als fotomodel op het dak van de 
molen. Een verbeterpunt is dat het prettig 
zou zijn als we volgende keer een paar ver-
rekijkers te leen kunnen aanbieden.

Jawel, we hebben het al over de plannen 
van volgend jaar. Hopelijk kunnen we 
dan weer genieten van de broedende ooie-
vaars en hun aandoenlijke jongen.

Ooievaar steelt de show
DOOR CAROLINE WALTA

Het is inmiddels een jaarlijkse traditie: de ooievaarsexcursie door team Monique 
van den Broek, Loes Jalink en Caroline Walta. Het blijft een leuk concept, de 
laatste zondag van de maand juni tussen 14.00 en 16.00 uur bij Molen de Vlieger/
Stadskinderboerderij Essesteijn.

Opening Vogelasiel groot succes
DOOR ALETTA DE RUITER

Onder zeer grote belangstelling is zater-
dag 23 mei 2015 Vogelasiel De Wulp 
officieel heropend door burgemeester 
Josias van Aartsen. 
Al sinds zijn aantreden als burgemeester 
van Den Haag had hij toegezegd om be-
schermheer van het asiel te willen zijn. 
Die betrokkenheid werd zaterdag in 
praktijk gebracht toen hij met het vrij-
laten van een net geringde Heggenmus 
het nieuwe gebouw officieel in gebruik 
stelde. 
Gedurende de gehele middag was het 
druk met bezoekers. Een grove schat-
ting kwam al gauw uit op een aantal van 
200 belangstellenden, waarvan een groot 
deel reeds om 12 uur op de stoep stond 
om de burgemeester te verwelkomen.

Openingshandeling door burgemeester Van Aartsen 
met Vincent van der Spek

Foto:Boudewijn Schreiner

Foto: Inge Vrolijk

Impressie ooievaarsexcursie
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DOOR WIM KOOIJ

Voor de wind
Met zijn leisteenzwarte strepen die gol-
ven over zijn witte rug, de vuurrode vlek 
op de nek bij het mannetje en de groen-
grijze poten is de grote bonte specht één 
van de juweeltjes van onze avifauna. Het 
is daarom des te prettiger om tevens te 
kunnen vaststellen dat het zo’n fraaie ver-
schijning ook voor de wind gaat. De kans 
om er eentje tegen te komen is de laatste 
jaren aanzienlijk gegroeid, ongeacht waar 
je bent en in welk seizoen je vertoeft. Al 
midden in de winter dragen zowel het 
mannetje als het vrouwtje bij aan het 
voorjaarsgevoel, wanneer ze vol overgave 
gelijk een drummer in een rockband hun 
slagwerk op een boom loslaten. Met het 
vestigen van een territorium wordt een 
eerste begin gemaakt. Voor het beitelen 
van het nest wordt de krachtige snavel in-
gezet om een geheel nieuw boomhol uit 
te hakken of een reeds bestaand hol bij te 
polijsten. En dan is de specht nog steeds 
niet klaar met de boom: de bast wordt 
afgespeurd om larven en insecten als het 
ware los te trillen.

Lange tijd was de specht een verschijning 
die de associatie met een omvangrijk na-
tuurlijk bos opwekte. In de duinen heb-
ben ze de laatste 30 jaar een enorme op-
mars gemaakt. Werden er midden jaren 
80 telkens 10 tot 12 paar gelocaliseerd, 
in 2014 steeg het aantal voor het eerst 
tot boven de 100! Het meer en meer uit-
groeien van struweel tot heus bos is een 

verklarende factor, maar er is meer aan 
de hand. Ook in de stadsparken groei-
den de aantallen. In het monumentale 
Sorghvliet aan de rand van het centrum 
worden tegenwoordig gemiddeld 10 paar 
geteld. Vandaag de dag duiken ze boven-
dien steeds vaker op in de stad zelf. 
Vanuit een boom aan de Nieuwe Parklaan 
vlakbij Madurodam werd het luide ge-
roep van hongerige juvenielen dit voor-
jaar slechts overstemd wanneer tram 
9 daar elke paar minuten op 2 meter 
afstand langs reed. Een ander paartje 
broedde in één van de voorname tuinen 
langs Plein 1813. Vanuit zijn ooghoe-
ken moet dit goed zichtbaar geweest zijn 
voor de marmeren uitvoering van ko-
ning Willem I, terwijl deze de eed aflegt, 
omringd door het Driemanschap van 
Hogendorp, van der Duyn van Maasdam 
en van Limburg Styrum. Ook de hier in 
een boomholte opgroeiende jongeren 
zullen snel vertrouwd zijn geraakt met 
het geluid van tingelende trams en an-
dere stadsgeluiden. Iets verderop in de 
oksel van de Zeestraat en de Javastraat 
was de tuin van het voormalige kantoor 
van het Ministerie van Sociale Zaken uit-
verkoren om aldaar een liefdesnestje te 
bouwen. Terwijl ik hier eind mei het ta-
fereel in me opnam van jongen die hun 
koppie buiten de nestholte staken, kwam 
net een Slechtvalk - de Haagse Fyra maar 
dan zonder mankementen - langs zoeven. 
Mogelijk was ik hiermee getuige van het 
begin van het einde van de in deze om-

geving nog steeds veelvuldig aanwezige 
stadsduiven.

Kareltje
Terug naar de grote bonte specht, naar 
eentje met de doopnaam ‘Kareltje’. Ook 
Kareltje kwam in de directe nabijheid van 
huizen en verkeer ter wereld. Inmiddels 
is hij een soort vaste metgezel geworden 
van mijn buurvrouw. Kareltje verkeert 
inmiddels in de metamorfose tot een 
heuse Karel, ook al is hij bij verschijning 
van dit nummer pas drie maanden oud. 
Waarschijnlijk kroop hij uit het ei in een 
klein parkje achter een naburige school. 
Zijn ouders bleken echter van de vogel-
vriendelijke tuin van buurvrouw nogal 
gecharmeerd. Ze werden verleid met een 
geopende pot pindakaas. Deze werd op 
een plek opgehangen die voor gulzige 
katten uit de buurt een tantaluskwel-
ling moet zijn geweest. Ze konden het 
geknaag immers van heel dichtbij goed 
observeren, maar het gevogelte bleef net 
buiten grijpafstand.
Aandacht voor de lekkernijpot was er 
van meerdere soorten, vooral ook veel 
mezen, maar al snel bleek dat de specht 
op de gezagladder een hoge trede bezet. 
Halsbandparkieten, die nog wel eens 
ervan verdacht worden met hun luide 
gekrijs andere holenbroeders te verjagen, 
bliezen onmiddellijk de aftocht wanneer 
één van de spechten zich meldde voor het 
smullen van de pindakaas. Behalve de 
twee ouderspechten meldde zich op enig 
moment ook….. Ja, zijn naam noemde 
ik al. Aanvankelijk was het nog een aan-
doenlijke enigszins hulpeloze verschij-
ning, die kwetsbaar op een schuurdakje 
ging zitten, wachtend tot één van de ou-
ders met wat eten kwam. Opvallend ge-

noeg was dat op enig moment alleen nog 
maar de vader. Moeders was niets ernstigs 
overkomen, was ook gewoon in de buurt, 
maar vond blijkbaar dat het enig kind dat 
uit dit nest was overgebleven zichzelf best 
kon redden. Of het kan een wat moderne 
opvatting zijn geweest van taakverdeling 
tussen de ouders. 

Inmiddels is Kareltje net zo bijdehand 
als zijn ouders in de hiervoor geschreven 
beschrijving. Hij is nu de meest frequente 
bezoeker van de tuin en grootste profijt-
hebber van het grootgruttervoer. Hoewel 
de wijze van domesticeren van Kareltje 
niet alledaags is, zullen nogal wat lezers 
niet raar opkijken van de specht als tuin-
vogel. Zeker in koudere winters hoef je 
lang niet altijd een sjaal aan te trekken 
wanneer je kans wil maken op een ont-
moeting met de trommelaar. Zo bleek dat 
tijdens de landelijk georganiseerde tuin-
vogeltelling in de koude winter van 2013 
bijna 2 keer zoveel grote bonte spechten 
gemeld werden dan in de zachte winter 
die daarop volgde.

Hoe de grote bonte specht een 
metamorfose ondergaat tot tuinvogel

Kareltje

Foto: Jorine Driessen
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Op grote hoogte
Een deel van de ooievaars nestelt op de 
schoorstenen van flatgebouwen aan 
de Smaragdhorst en Suzannaland. Op 
flinke hoogte en niet zo eenvoudig te 
bereiken. Wij zijn dan ook blij met pro-
fessioneel klimmer Peter Waenink die de 
jonge ooievaars van het nest veilig naar 
beneden brengt. We meten en ringen ze 
op het dak. Vincent van der Spek ringt 
de jongen van de kleine mantelmeeuwen 
en zilvermeeuwen en intussen leg ik de 
jonge ooievaars en de benodigde spul-
len klaar op een rustige plek in de scha-
duw. Deze keer is stadsvogeladviseur 
Martin van de Reep mee die intussen de 
schoorsteen naast het nest inspecteert. 
De groeiende stapel takken naast de 
pijp veroorzaakt mogelijk storingen aan 
de verwarmingsinstallatie. De Haagse 
Vogelbescherming overlegt graag met de 
beheerder van het pand over een goede 
oplossing voor bewoners en ooievaars. 

Voor paal
Daarna gaan we door naar het paalnest bij 
Molen de Vlieger/Stadskinderboerderij 
Essesteijn in Voorburg. De wieg van drie 
forse jongen, waardoor Peter er rekening 
mee moet houden dat hij op de ladder 
bijna 10 kilo extra weegt. Ter ondersteu-
ning van de paal brengt hij een stevige 
constructie aan en gaat altijd gezekerd 

aan het werk. Op deze plek kunnen we 
ringen op het veld naast een wandelpad, 
waardoor belangstellenden een kijkje 
kunnen nemen. We vertellen wat we aan 
het doen zijn en van gepaste afstand kan 
iedereen een mooie foto van de jongen 
maken. 
Op de volgende plek, bij de heer Van 
Bohemen aan de Noortheylaan in Leid-
schendam, hebben we nog niet eerder 
geringd. De nestpaal blijkt hoog en ligt 
ook nog eens op een drassig eilandje. 
De eigenaar moeten we teleurstellen. 
Dit kan alleen met een hoogwerker die 
een flinke reikwijdte heeft. Die hebben 
wij niet en het huren is te kostbaar voor 
onze vrijwilligersorganisatie.

Vergissing
Op de terugweg neemt het ooievaarsring-
team de verkeerde afslag. Het blijkt een 
vergissing met verstrekkende gevolgen. 
We rijden langs de brandweerkazerne 

en mijn oog valt op een grote hoogwer-
ker in actie op het plein. Met enigszins 
bonzend hart stap ik op de aanwezige 
brandweermannen af. Ik vertel kort wat 
ik doe en over het ringproject. In de ver-
onderstelling dat ze me binnen 5 mi-
nuten het terrein af bonjouren, omdat 
ik stoor en niet in brand sta. Binnen 2 
minuten zitten we in de grote huiskamer 
aan de siroop. De brandweermannen die 
ons omringen, willen alles weten over 
de ooievaars en het ringen. De planning 
wordt erbij gepakt en al gauw is helder 
dat het oefenen met het materieel ook 
kan op een andere locatie, sterker nog: 
graag. Het moet echter wel... nu.

In vuur en vlam
In de auto bel ik de nesteigenaar en on-
danks de aankondiging, kijkt hij toch 
behoorlijk verbaasd als wij daadwerke-
lijk met een brandweerauto komen aan-

rijden. Er wordt beoordeeld of de wagen 
veilig het terrein op kan en ik richt me 
op de reactie van de ooievaars en de jon-
gen. Alle seinen staan op groen. De be-
nodigde spullen leg ik klaar en dan komt 
voor mij het mooiste... dat het mij wordt 
gegund dat ik naar boven mag. 
Nu heb ik wel eens eerder jongen van het 
nest gehaald, maar met een hoogwerker, 
brandweermannen en in mijn eigen regio, 
dat is een droom die uitkomt. Verder heb 
ik ervaring als eerstehulpverlener en ben 
door het duiken bekend met veiligheids-
protocollen, dus ik stap vol vertrouwen 
de bak van de hoogwerker in. Bovendien 
zit ik met een tuig gezekerd aan de bak 
en staat er een stoere brandweerman met 
zeeblauwe ogen naast me. 
Boven bij het nest gaat het zoals gebrui-
kelijk, met de oudervogel die wegvliegt en 
de jongen die zich drukken en voor dood 
houden (akinese, de natuurlijke verdedi-

Ooievaarsringen neemt een vlucht
DOOR CAROLINE WALTA

Wat in 2012 begon als ambitieus plan om de jonge ooievaars in de Haagse regio te 
ringen, bereikte dit jaar een letterlijk hoogtepunt. Van de 12 bezette nesten waren 
er 7 bereikbaar en hebben we totaal 19 jongen geringd.

Foto:Caroline Walta

Foto: Brandweer Haaglanden

Meten is weten

Brandweer Haaglanden met hun hoogwerker
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gingshouding van ooievaarskuikens). De 
jongen gaan voor het ringen, meten en 
wegen tijdelijk uit het nest. Ook neem ik 
een verse braakbal mee, die beneden voor-
zichtig van hand tot hand gaat.

Was ze naar?
Ter sprake komt dat een deel van de 
brandweermannen vanmorgen in Wasse-
naar is geweest, waar ze ook een ooie-
vaarsnest hebben gezien. Mijn reactie is 
dat dit die op de gevel van kasteel Oud 
Wassenaar is, direct gevolgd door: ‘dat is 
écht te ver om bij te komen.’ Onder het 
motto: ‘dat had je nou niet moeten zeg-
gen’, hang ik even later boven de eerder 
beschreven (bijna 20 meter hoge...) gevel. 
Het nest is rond een sierpaal gevlochten 
en flink in diameter, onbeschrijfelijk om 

het na al die jaren van dichtbij te kunnen 
bekijken. 
Intussen staat beneden een groep buurt-
bewoners, ongetwijfeld aangetrokken 
door de brandweerauto en de bijna totaal 
uitgeschoven arm van de hoogwerker. 
Beneden krijg ik een warm welkom en 
met dit hoogtepunt komt er een einde aan 
een intensieve, maar verrassend prachtige 
dag met een brandweerrood randje!

Het ringproject is zeer waardevol voor 
het onderzoek naar de ooievaarspopu-
latie en de bescherming van hun leef-
gebied (www.vogeltrekstation.nl). Met het 
delen van mijn vogelpassie hoop ik hier-
aan een bijdrage te kunnen leveren. Heel 
veel dank aan iedereen die zo enthousi-
ast medewerking heeft verleend!

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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De Haagse Vogelbescherming leek zich 
de afgelopen jaren lachend door de re-
cessie heen te slaan. Dankzij ruimhar-
tige donateurs die ons - maar met name 
het vogelasiel - in hun testament bedach-
ten, bleven de inkomsten van de vereni-
ging royaal boven de uitgaven uitstijgen. 
Decennia lang profiteerden we van die 
geruisloos binnenlopende erfstellingen. 

Dankzij deze royale inkomsten kon de 
vereniging professionaliseren, kon het 
asielgebouw gerenoveerd worden en wer-
den kwartaalblad, folders, jaarverslag en 
rapporten steeds uitgebreider. Ook de 
hardwerkende vrijwilligers kregen jaar-
lijks een presentje voor hun inzet. 

In 2014 werd het langzaam stiller en 
moesten we het eerste begrotingstekort 
incasseren. Het jaar erop kwam er (bijna) 
niets binnen en bleek dat de volledige 
exploitatie van het vogelasiel en een deel 
van de verenigingskosten uit de financi-
ele reserve betaald moesten worden. Tijd 
om in te grijpen.

Gelukkig heeft de HVB al die jaren ook 
heel verstandig gespaard. Nu de inkom-
sten stagneren is er daarom nog een ap-
peltje voor de dorst en hoeven we niet 
direct aan de bedelstaf. Maar er moet 
natuurlijk wel worden ingespeeld op de 
onbalans van de begroting. Dat betekent 
bezuinigen. Terug naar de basis en ook 
op zoek naar andere bronnen van in-
komsten. Dat vraagt om creativiteit en 

voor een enkeling zal het een bittere pil 
opleveren.

In dit jubileumjaar merken we nog wei-
nig van de nieuwe beleidslijn. De begro-
ting voor 2015 kan nog in de oude luxe 
worden besteed. Pas volgend jaar komt 
er een soberder beleid en zult u merken 
dat het op alle fronten een beetje minder 
wordt of dat we een beroep doen op een 
extra bijdrage. 
Op dit moment liggen de bezuinigings-
voorstellen bij de verschillende commis-
sies. Op 18 november komt er een extra 
ALV waar de leden van de vereniging zich 
kunnen uitspreken over de voorstellen.

Maar daarmee zijn we er nog lang niet. 
Het echte zorgenkindje is de exploita-
tie van het vogelasiel dat in 2014 voor 
155.000 euro op de begroting stond. De 
noodzakelijke professionalisering zorgt 
nu voor een groot probleem. Daarom is 
het bestuur inmiddels naarstig op zoek 
naar alternatieve geldstromen. Er wor-
den plannen gemaakt voor publiciteits-
campagnes via sociale media, er is een 
subsidieproject t.w.v. 20.000 euro aange-
vraagd en we doen een beroep op onze 
vaste donateurs voor een extra bijdrage. 
We willen immers in de toekomst ook 
nog vogels blijven beschermen. Heeft u 
goede ideeën in de aanbieding? Die zijn 
van harte welkom.

Namens het bestuur
Aletta de Ruiter, secretaris

Bezuinigingen binnen de HVB
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    Dag(deel)excursies

Zaterdag 12 september 2015
Trektellen bij de Vulkaan
Halve dagexcursie zonder vervoer* (zie kader)
We gaan vanaf de Kleine Vulkaan trektel-
len. In dit jaargetij kunnen allerlei soorten 
langskomen: van beflijsters in het duin tot 
Jan van Genten boven zee. Kleine bruine 
vogels worden afgewisseld door roofvo-
gels.
Leiding: Ton Haase (M 06 1272 1879) /
Jaap Zoet
Tijdstip: 08.30 uur
Verzamelpunt: Opgang strandslag aan 
het eind van de De Savornin Lohmanlaan, 
hoek Laan van Poot
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: geen

Zaterdag 26 september 2015
Zeeland
Dagexcursie met eigen vervoer *** (zie kader) 
De vogeltrek is in deze tijd behoorlijk 
op gang gekomen. Om hier iets van mee 
te krijgen bezoeken we vandaag de beste 
plekken in de Zeeuwse Delta. We gaan 
o.a. naar de Ventjagersplaten, bezoeken de 
Adolfshut, Dijkwater Noord en Zuid. We 
wandelen door de Prunjepolder. Indien er 
op deze dag leuke waarnemingen zijn ge-
daan, dan slaan we die natuurlijk niet over.
Leiding:  André Kommer (M 06 4115 3365)
Tijdstip: 08.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Station 
Maria hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 3 oktober 2015
Meeuwen determineren bij de pier van 
IJmuiden 
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer*** 
(zie kader)
Welke meeuwensoorten kun je in het na-
jaar op het strand tegenkomen? Waar 
komen ze vandaan, en waar moet je op 
letten om ze kunnen herkennen? Kleinere 
meeuwen hebben na drie jaar een volwas-
sen kleed, bij grotere duurt dat een jaar 
langer. En wat is de betekenis van kleur-
ringen en wat is een datalogger en wat kun 
je met de gegevens?
Leiding: Maarten van Kleinwee en Maarten 
Souverijn (M 06 2007 5333)
Tijdstip: 08.30 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats station 
Maria hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 10 oktober 2015
Reeuwijkse Plassen
Lange ochtendexcursie met  eigen vervoer** 
(zie kader)
We wandelen rond de “Surfplas” en zien 
hopelijk veel eenden (smienten) met wel-
licht nog een verrassing (ijsvogel). Boven 
de polder cirkelt vaak wel een buizerd. In 
de natuurvriendelijke oevers met riet ver-
schuilen zich de nodige rietvogels.
Leiding: Ton Haase (M 06 1272 1879) /
Jaap Zoet
Tijdstip: 08.30 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats station 
Maria hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)

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 gelegenheid te geven mee te kunnen gaan.

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

Kijk voor meer info in het kader.

Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 17 oktober 2015
Eiland Texel 
Lange dagexcursie met maximaal 16 personen, 
4 auto’s ***(zie kader)
Op het eiland Texel is het altijd goed vo-
gelen, vooral langs de waddenkust. Het 
wordt een lange dag waarop geprobeerd 
zal worden zoveel mogelijk vogelkijkpun-
ten te bezoeken.  Het is de bedoeling tus-
sen 20.00 en 21.00 uur weer terug te zijn 
op het verzamelpunt in Voorburg. Op de 
terugweg proberen we ergens onderweg 
een kleine eetstop te maken. 
Leiding: André Kommer en Muriel 
Kommer (M 06 4115 3365)
Tijdstip: 06.30 uur 
(bij problemen om op tijd bij het verzamelpunt 
te komen kan eventueel contact worden opgeno
men met Muriel Kommer (070 354 8974). 
Verzamelpunt: parkeerplaats Station 
Maria hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: Vervoer en € 9.25 pp voor een re-
tour met de veerboot 

Zaterdag 24 oktober 2015
Kennemerduinen
Dagexcursie met eigen vervoer ***(zie kader)
Rondwandeling in de Kennemerduinen, 
route is afhankelijk van de weersomstan-
digheden, en of er nog veel vogeltrek is in 
die week. Ook gaan we de nabij gelegen 
duinplas bezoeken. Een strandwandeling 

behoort ook tot de mogelijkheden.
Leiding: Maarten Souverijn (M 06 2007 
5333)
Tijdstip: 08.30 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats station 
Maria  hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 31 oktober 2015
Berkheide
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer ***
(zie kader)
Rondwandeling in het duingebied Berk-
heide, de start van de wandeling is afhanke-
lijk van de weersomstandigheden. Bij gun-
stig weer wandelen we het laatste gedeelte 
van de wandeling terug over het strand, 
zodat we zowel bos-, duin- a;s kustvogels 
kunnen waarnemen.
Leiding: Maarten Souverijn (M 06 2007 
5333)
Tijdstip: 08.30 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats station 
Maria hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 14 november 2015
Aalkeetbuitenpolder en Rietputten bij 
Vlaardingen
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer*** 
(zie kader)
We maken een wandeling rond de Aalkeet-
buitenpolder, waar we een vogelhut bezoe-
ken en langs de weilanden lopen. Het is 
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Penningmeester CEL: Jan Pietersen, Hengelo-
laan 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 
aangeven 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 
kosten zijn verbonden die moeten worden over-
gemaakt, dient u het aangegeven bedrag te stor-
ten op IBAN NL75 INGB 0002 7184 86 t.n.v. 
Haagse Vogelbescherming, afdeling excursies. 
Annuleringen schriftelijk of telefonisch meedelen 
aan de penningmeester.
Regels en reglement: Met het verschijnen van 
de nieuwe agenda, vervalt automatisch de vorige.
Deelname geschiedt op basis van het Reglement 
Deelname Excursies/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 uit-
spanning kan worden bezocht. N.B. verzoek in de 
auto’s niet te eten en/of drinken.
Kleding: Aangeraden wordt waterdicht schoei-
sel en regenkleding mee te nemen. In de winter 
warme kleding en handschoenen. In de zomer 
ademende kleding in lagen met voldoende bedek-
king tegen felle zon en evt. insecten. Bij voorkeur 
niet te felle kleuren.

Maandag 21 september 2015 
Spreker: Maarten van Kleinwee
Onderwerp: Meeuwen op het strand, her-
kenning en herkomst
Na diverse excursies in 2013 naar de kust-
streek en lezingen over zeevogels is het 
tijd voor verdieping over dit onderwerp.
Maarten van Kleinwee is een specialist op 
het gebied van meeuwen; hij is bereid ge-
vonden hierover een lezing te houden en 
tevens de excursie naar IJmuiden te leiden 
op 3 oktober.
Deze lezing gaat erover welke meeuwen-
soorten je in het najaar op het strand 
kunt tegenkomen. Waar komen ze van-
daan en waar moet je op letten om ze te 
kunnen herkennen? Kleinere meeuwen 
hebben na drie jaar een volwassen kleed, 
bij grotere duurt dat een jaar langer. En 
wat is de betekenis van kleurringen en 
wat is een datalogger en wat kun je met 
de gegevens?

Maandag 19 oktober 2015 
Spreker: Martijn Verdoes
Onderwerp: Californië
Naast zon, zee, strand, Hollywood en 
San Francisco staat Californië ook be-
kend om prachtige natuurgebieden en 
een grote verscheidenheid aan flora en 
fauna. Martijn Verdoes woonde bijna vier 
jaar lang in deze in het zuidwesten van de 
Verenigingde Staten gelegen staat en zal 
ons aan de hand van fraaie foto’s laten 
zien wat er zoal op natuurgebied te bele-
ven valt in Californië.
Van gortdroge woestijnen tot weelderige 
Mammoetboom (Redwood) bossen en 

van hooggebergtes tot diepe zeecanyons. 
Califor nië beschikt over een verzameling 
van zeer uiteenlopende biotopen. Het zal 
daarom geen verrassing zijn dat er dus 
ook een grote verscheidenheid aan vo-
gelsoorten te vinden is. Grote aantallen 
steltlopers en eenden zijn te vinden in 
moerasgebieden rond de San Francisco 
Bay en in de woestijn vind je de in verge-
lijking tot ons winterkoninkje enorme 
Cactuswinterkoning en minuscule ko-
libries. Maar wat misschien nog wel het 
meest tot de verbeelding spreekt is de 
enorme rijkdom aan zeevogels voor de 
Californische kust. Duizenden pijlstorm-
vogels en de kans op het zien van alba-
trossen - met heel veel geluk zelfs kans op 
drie soorten - maakt dat Californië erg in 
trek is bij ‘buisneusofielen’.
De lezing zal zich echter niet beperken tot 
vogels, want ook de rijkdom aan zoogdie-
ren, reptielen en prachtige natuurgebie-
den zal in beeld gebracht worden.

Maandag 16 november 2015 
Spreker: Eduard Opperman
Onderwerp: Portugal
Na diverse geslaagde winterexcursies 
naar Portugal met Haagse vogelaars, ver-
telt Eduard wat de mogelijkheden zijn 
voor een reis in een andere periode van 
het jaar. Daarbij staat ook de mogelijk-
heid open voor een dagtocht op zee, met 
aandacht voor zeezoogdieren en vogels.
Dit alles wordt ondersteund met prach-
tige beelden die op de reizen naar Portugal 
zijn gemaakt.

 
    Dag(deel)excursies                                                                                                  Lezingen

Lezingenprogramma najaar 2015
Benoordenhuis - Bisschopstraat 5, Den Haag - Aanvang 20.00 uur

een belangrijk gebied voor overwinterende 
watervogels, zoals verschillende soorten 
ganzen, smient en wintertaling. Een moge-
lijkheid om de roerdomp, kleine rietgans 
en slechtvalk te zien is niet uitgesloten. Bij 
voldoende tijd bezoeken we ook de Riet-
putten, een klein natuurgebied vlakbij 
Vlaar dingen, waar zich natte rietnatuur 
heeft ontwikkeld. Vooral bijzonder in het 
gebied is de grote populatie baardmanne-
tjes.
Leiding: Muriel Kommer (M 06 5153 9821) 
en Renée Lankhorst (M 06 3368 2974)
Tijdstip: 08.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station 
Maria hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 21 november 2015
Oostvoorne en Maasvlakte
Dagexcursie met eigen 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.
De Maasvlakte heeft een zandstrand, en-
kele plassen en de monding van de Nieuwe 
Water weg. Er komen hier veel vogelsoor-
ten voor.
Leiding: Jaap Zoet (M 06 5460 8658)
Tijdstip: 08.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station 
Maria hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: vervoer
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groepsreizen • cruises • fotoreizen • individuele reizen

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

Vraag de gratis reisgids 2015 aan 
via brochure@birdingbreaks.nl   

Kijk op www.birdingbreaks.nl voor 
het reisprogramma 2015 en 2016!

Reis in 2015 

met ons mee!
60 groepsreizen
15 fotoreizen
40 expeditiecruises
5 weekenden in Nederland

Vogel- en natuurreizen naar 
wereldwijde bestemmingen

Reisgids 2015
Vogel- en natuurreizen naar wereldwijde bestemmingen

groepsreizen • cruises • fotoreizen • individuele reizen

9e reisjaar

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

Kraanvogel
spektakel

Honderddertig duizend kraanvogels verblijven 
jaarlijks in oktober en november in Hongarije 

waar zij vandaan vertrekken naar hun 
winterbestemming. De dagelijkse tocht van 
deze aantallen kraanvogels naar hun slaap-

plaatsen is ronduit spectaculair.

www.pusztaeldorado.com

€ 450,- per persoon  (minimale deelname 2 pers)

• 7 overnachtingen
• vol pension
• 4 dagen gids
• transfer van en naar vliegveld
• vervoer naar excursies - tochten

U weet het heel goed, hoe meer soorten 
men kan herkennen, hoe leuker het alle-
maal is! Er zijn weer drie cursusavonden 
en één speciale excursie om de verworven 
kennis in de praktijk te toetsen. Ook dit 
keer staat de cursus onder de bezielende 
leiding van Eduard Opperman, die u 
graag meeneemt op zijn “zwerftochten” 
door het hemelse rijk en u alle fijne pun-
ten gaat bijbrengen, waar u op moet gaan 
letten om de juiste keuze te (kunnen) 
maken om vogels te herkennen.

De data van de cursus zijn dinsdagavond: 

- 22 september
- 6 oktober 
- 13 oktober 2015 
Aanvang 20.00 uur 
in het Milieucentrum Zuiderpark, Anna 
Polakweg 7, 2533 SW Den Haag 
(ingang Zuiderpark Vreeswijkstraat, Kinder
boerderij)

Najaarscursus Vogeltrek
Eigenlijk is de najaarstrek van de vogels al begonnen als u dit 
stukje leest en wellicht heeft het daarom nog meer uw belangstelling 
getrokken. Ook dit jaar organiseren wij weer een najaarscursus over de 
vogeltrek, waarbij dan speciale aandacht geschonken wordt aan het herkennen van 
diverse soorten.

De cursusavonden duren tot circa 22.15 
uur en de koffie en thee wordt u gratis 
aangeboden. De datum van de excursie 
wordt gedurende de cursus vastgesteld 
(ochtend excursie).

De kosten voor deze interessante cursus 
bedragen € 20,- per persoon, inclusief ex-
cursie, documentatie, koffie, thee etc. Dit 
bedrag gaarne over te maken op rekening 
NL57 INGB 0002 7184 86 t.n.v. Haagse 
Vogelbescherming, afd. Excursies Den 
Haag. Indien de cursus is volgeboekt, 
wordt uw betaling gerestitueerd. 
Het aantal plaatsen is ook dit keer be-
perkt, dus zorg voor een tijdige aanmel-
ding/betaling.

Alle verdere informatie kunt u krijgen bij 
Jan Pietersen, telefoon (070) 367 2585 of  
M 06 1941 8122 of via de email: 
jan.pietersen@planet.nl.

 
                                                   CEL cursus

WULP vertraagd
DOOR ADRI REMEEUS

Zoals u gemerkt zult hebben, is deze uitgave later in uw brievenbus gevallen. Daar is 
bewust voor gekozen. Deze ‘Wulp’ bevat namelijk een flyer met belangrijke informatie 
over ons jubileumfestival op 4 oktober a.s. in het Haagse Bos. Wij zouden het jammer 
hebben gevonden als deze informatie - bij verzending half augustus - tussen stapels 
post zou zijn geraakt, aannemende dat velen van u dan wellicht nog met vakantie zijn. 
Hangt u deze flyer op een goed zichtbare plek in uw huis op?  
Natuurlijk begroeten wij u allen graag tijdens ons jubileum. Graag tot dan!

Jeugdleden van 
de HVB hebben, mits aangemeld en begeleid door een volwassene, gratis 

toegang.
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DOOR TOM LOORIJ

Deel 24: het  Woudaapje

Vogels van de Nederlandse Rode Lijst

“In kleinen getale broedvogel in de laag
veenstreken van Friesland, Noord en Zuid
Holland, Utrecht e.a., plaatselijk vrij alge
meen. Is daar zeer waarschijnlijk algemeener 
dan bekend is” 1).
“Het wouwaapje is er bepaald algemeen en het 
kostte ons dan ook betrekkelijk weinig moeite, 
om daar dit jaar een stuk of zes nesten van 
dezen “zeldzamen” vogel te vinden” 2).

Zo maar twee citaten uit de jaren veertig 
van de vorige eeuw die een indicatie geven 
hoe algemeen het woudaapje in die tijd 
was. Waarschijnlijk was de stand toen op 
haar hoogtepunt. Maar ook daarvoor was 
het woudaapje bepaald algemeen, zelfs 
in de naaste omgeving van Den Haag. Zo 
meldt Burdet in 1916 dat er maar liefst 5 
broedgevallen op een plasje van slechts 1 
ha bij Delft (Ackerdijkse Plassen?) waren. 
In die tijd heette de soort trouwens ook 
nog wouwaapje en niet woudaapje en te-
genwoordig moeten we zelfs woudaap 

zeggen, maar daar kan ik maar moeilijk 
aan wennen omdat hij veruit onze klein-
ste reigerachtige is. De naam wouwaapje 
komt van het baltsgeluid dat het man-
netje maakt, terwijl woudaap vernoemd 
is naar woud dat ook riet betekent, ‘een 
woud van riet’. En hoe de aap uit de 
mouw in de naam komt lijkt duidelijk 
genoeg: behendig als een aap klautert hij 
door het riet.

Rond 1960 maakt Braaksma een schat-
ting van de stand. Hij komt uit op mini-
maal 200 tot 225 paar, maar het kunnen 
er net zo goed wel 400 zijn vertelt hij erbij. 
Broedende woudapen worden namelijk 
al snel gemist. Oorzaken zijn hun verbor-
gen levenswijze (deels ’s nachts) en de zeer 
korte periode dat ze in ons land zijn. De 
meeste komen namelijk pas in mei aan 
en soms zelfs pas begin juni en in augus-
tus zijn ze allemaal weer vertrokken naar 
Afrika. Daar overwinteren ze ten zuiden 
van de Sahel in moerassige gebieden. 
Zelfs ervaren vogelaars missen hem wel 
eens omdat hij op onverwachte plaatsen 
kan zitten zoals een piepklein rietveldje 
langs een viskwekerij.

Na 1960 gaat het snel bergafwaarts met 
de stand. Rond 1975 waren er nog maar 
100 tot 135 paar. In die jaren lag het 
zwaartepunt overigens dicht bij ons, ruim 
30% daarvan broedden in gebieden als 
de Reeuwijkse Plassen, de Nieuwkoopse 
Plassen en zelfs de Ackerdijkse Plassen. 
Eind jaren tachtig waren daar 20 tot 30 
van over om in de jaren negentig een 
dramatisch dieptepunt te bereiken met 

jaarlijks minder dan 10 broedgevallen. 
Daarmee was de stand met 90% achter-
uitgegaan hetgeen de woudaap de status 
“ernstig bedreigd” op de Rode Lijst ople-
verde.

Over de reden van de achteruitgang be-
staat weinig duidelijkheid. Vermoedelijk 
is het een combinatie van factoren. 
Regelmatig wordt de verdroging in de 
Sahellanden genoemd, maar toen daar 
weer natte jaren waren trad geen herstel 
op. In ons land spelen waarschijnlijk 
verslechtering van het broedbiotoop en 
de waterkwaliteit een rol. In hoeverre 
toenemende recreatiedruk meespeelt is 
niet zeker. Woudapen broedden vroeger 
ook in gebieden met behoorlijk inten-
sieve recreatie, aan de andere kant zijn ze 
weer verstoringsgevoelig. Bedacht moet 
worden dat Nederland aan de noordwest 
rand van zijn verspreidingsgebied ligt 
en zelfs vrij geïsoleerd van de dichtstbij-
zijnde broedgebieden in Noord-Frankrijk 
en Midden-Duitsland. 

De 21ste eeuw laat een licht herstel zien. 
Maatregelen voor biotoopverbetering 
en een goede waterkwaliteit lijken hun 

vruchten af te werpen. Er is zelfs een 
nieuw bolwerk van broedvogels ontstaan, 
de Oostvaardersplassen.
Ondanks dat alles denk ik dat weinig 
leden van de Haagse Vogelbescherming 
in Nederland oog in oog hebben gestaan 
met een woudaap. Toch worden er ver-
rassend genoeg territoriumhoudende in-
dicaties vastgesteld tot zelfs vlakbij Den 
Haag in Meijendel; sinds 1990 wel in 6 
jaren. Begin juni 2015 was er zowel een 
mannetje als een vrouwtje. Concrete aan-
wijzingen dat het ook om daadwerkelijke 
broedgevallen gaat, zijn er echter niet. 
Meer kans om woudapen te zien heb je 
in zuidelijk Europa. Zelf had ik het voor-
recht op twee reizen, nota bene beide met 
leden van de Haagse Vogelbescherming, 
naar Lesbos en zuid-Portugal de soort 
zelfs te fotograferen. De bijgevoegde foto 
stamt van Lesbos.
De postzegel is van Malta; voordat de 
voorjaarsjacht definitief werd verboden 
werden daar op de trek jaarlijks meer dan 
1000 woudapen geschoten!
Overigens was jacht en vogelvangst van 
woudapen in vroegere jaren niets bijzon-
ders, zelfs niet in ons eigen land. Ik eindig 
met een citaat weer uit het artikel van Nol 
Binsbergen: “In Nieuwkoop worden de jonge 
wouwaapjes door verschillende lui uit de nesten 
gehaald. Dan worden ze door de stroopers een 
paar dagen met visch gevoerd, waarna ze op de 
Markt in Gouda bij een opkooper belanden, 
die ze dan weer verhandelt aan de verschil
lende diergaarden”. Aan de lezer om uit te 
maken wie het meest schuldig is: de stro-
per, de opkoper of de diergaarden….

1)  Zien is Kennen, 4de druk , 1945
2)  De wouwaapjes van de Nieuwkoopsche plas-

sen, Nol Binsbergen; De Levende Natuur 45 (8-
9), 1940, blz. 129.Woudaapje op Lesbos

Foto: Tom Loorij
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Een keur aan excursies
Onze vereniging zette zich in door maar 
liefst 8 excursies te verzorgen, allemaal 
gratis toegankelijk. Door de inzet van 
diverse gidsen*, organisatie op verschil-
lende dagen, tijdstippen en plekken, 
was er voor ieder wat wils: van een och-
tendwandeling in het Westduinpark, 
lunch pauzewandeling bij het kantoor 
van Aegon, op woensdagmiddag met het 
gezin naar Vogelplas Starrevaart tot een 
tocht door de Haagse parken zowel over-
dag als in de avonduren.

Bijna tot het donker
De belangstelling wisselde (5 tot 18 deel-
nemers), het herfstachtige weer (svoor-
uitzicht) met storm en regen was in 
ons nadeel, maar het enthousiasme was 
groot. Mensen stelden vragen, speurden 
zelf met een kijker naar vogels en bij de 
avondwandeling op vrijdag sloten de 
meeste deelnemers aan voor een extra 
ronde door Marlot. De vogels werkten 
goed mee en we hebben gemiddeld 20 
tot 30 soorten per excursie gezien en ge-
hoord.

En wat levert het op?
Terecht dat we dit ons na deze inspanning 
afvragen. Er zijn niet direct nieuwe lid-
maatschappen uit voortgekomen. Hoe-
wel dat altijd later nog kan, want de infor-
matie over onze vereniging werd serieus 
bekeken en meegenomen. De deelnemers 
weten nu dat wij een zelfstandige groep 
zijn (dus niet ‘een afdeling’ van VBN, 
zoals vaak wordt gedacht), dat we alle-
maal vrijwilliger zijn en dat we geen sub-
sidie krijgen. Deelnemers toonden veel 
bewondering voor onze inzet. We heb-
ben onze vereniging tijdens de Nationale 
Vogelweek mooi op de kaart gezet! 

Nationale vogelweek 
Beginnende vogelaars maken kennis met de Haagse natuur
DOOR LOES JALINK EN CAROLINE WALTA

Vogelbescherming Nederland (VBN) riep lokale natuurwerkgroepen op om in de 
periode van 16 t/m 24 mei zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de 
natuur en vogels in het bijzonder; het werd een herfstachtige Nationale Vogelweek.

Lunch excursie bij Aegon

Foto: Aegon

Extra Algemene Ledenvergadering
Woensdag 18 november 2015 - 20.00 uur

Bespreking nieuw financieel beleid
De Stal, VTV Eigen Arbeid, Zijdeweg 60, Wassenaar (einde Bezuidenhoutseweg)

* Veronica van Berkel, Floris de Boer, Loes Jalink, Hetty Mos, André Smit, Caroline Walta en Eric Wisse  dank jullie wel!
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De Haagse Vogelbescherming ontvangt op generlei wijze enige structurele subsidie 
voor haar werk en is grotendeels afhankelijk van de contributies en giften van haar 
leden. Zij is een non-profit organisatie met ANBI-status, dat wil zeggen dat giften en 
legaten voor de belasting aftrekbaar kunnen zijn. 
Indien u van mening bent dat wij goed werk verrichten dat het waard is financieel te 
ondersteunen, vragen wij u een (periodieke) schenking te overwegen of de vereniging 
in uw testament op te nemen. 
Uitgebreide informatie over schenkingen vindt u op onze website: www.haagsevogels.nl 
onder het kopje Vereniging bij Schenken aan de Haagse Vogelbescherming. 
U kunt ook voor meer informatie contact opnemen met onze administrateur, de heer 
Rob de Jong (telefoon 070 352 2940); hij helpt u graag verder.

Schenken of nalaten aan de Haagse Vogelbescherming

Wij lezen de Wulp altijd met veel plezier, vooral 
over de bouw van het nieuwe asiel en de vorderin
gen daarvan. Dat brengt ons vele herinneringen 
van jaren geleden.

Mijn zoon vond tijdens het uitlaten van de hond, 
op het land langs de spoorlijn waar de honden los 
mogen lopen, een tamme kraai; die kon niet vlie
gen. Mijn zoon nam hem mee naar huis, bang dat 
de loslopende honden hem zouden pakken.
We namen contact op met mevrouw en mijnheer 
De Groot: we konden hem komen brengen.
We wisten niet wat we zagen.
Het huis van De Groot stond vol met kooien en 
dozen; overal vogels, zelfs in het vijvertje in de tuin 
zwommen eenden.
Zij kon niets voor de kraai doen, hij was gekort
wiekt. Zij zei, vraag je vader een volière te bouwen 
in de tuin.
En dat gebeurde. De kraai werd liefdevol door 
mijn zoon verzorgd. Het gevolg was wel, dat mevr. 

De Groot vroeg of we vogels met gebroken vleugels 
of herstellende vogels wilden opvangen. De vogels 
kunnen later weer vrij gelaten worden. En dat 
gebeurde.
Zo hebben we heel wat vogels opgevangen en ver
zorgd; kraaien, kauwen, eksters en zelfs vlaamse 
gaaien.
Eén van de kraaien had de naam Coco gekregen 
en die had een bijzondere roep, die we nog jaren in 
de buurt hebben gehoord.
We hadden de gewoonte om de vogels iedere mor
gen te begroeten met goedemorgen en een ekster 
genaamd Gekko, groette terug met ‘goedemor
gen’.

We zijn blij dat jullie nu een mooie opvang hebben 
en de vogels niet meer in dozen en kooitjes hoeven 
te verzorgen.
Veel sterkte met jullie werk.

Hartelijke groeten van Piet en Corrie Luijk

Herinneringen aan vroeger
INGEZONDEN STUK VAN PIET EN CORRIE LUIJK 

Adressen
Bestuur 
Adri Remeeus voorzitter
Frederik Hoogerhoud vice-voorzitter
Wim Kooij penningmeester
Aletta de Ruiter secretaris
Tom Loorij 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 - 54 75 89 50

Verenigingswinkel
Voor informatie, publiciteit en verkoop

Na 1 april weer elke 1e zondag van de maand 
in het vogelasiel van 13.00 tot 16.00 uur. 

Vogelkijkgidsjes v.a. ................................................................... 9,95

Vogelboeken v.a. ......................................................................... 5,00

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, o.a.:
Voorwerpen met vogelafbeeldingen ...... van 2,00 tot 5,00

Houten, stenen en glazen vogeltjes .... van 2,00 tot 15,00

Vogelspeldjes/buttons  ............................... van 1,00 tot 10,00

T-shirts, sweaters en bodywarmers 
met afbeelding ooievaar......................  15,00 - 20,00 - 30,00

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’

Achterpagina: Feestelijke opening van het vernieuwde Vogelasiel De Wulp

30 3130




