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In dit nummer treffen jullie een toelichting 
van de vier andere bestuursleden op hun 
vertrek. Het is spijtig vast te stellen dat zo-
veel kennis en ervaring zo plotseling rond de 
bestuurstafel nu wegvalt. Bij alle vier betreft 
het vogelbeschermers met een grote reputa-
tie, niet voor niets gaat het bij twee van hen 
om de enige nog levende ereleden van onze 
vereniging.
Als enige heb ik gemeend om mijn termijn 
als bestuurslid, die nog loopt tot april ko-
mend jaar, uit te zitten. Als penningmeester 
a.i. voel ik sterke verantwoordelijkheid voor 
het waarborgen van de (financiële) continuï-
teit. Daarbij ervaar ik gelukkig de onmisbare 
steun van administrateur Rob de Jong. De 
bijzondere omstandigheid doet zich boven-
dien voor dat ik het enige demissionaire (let-
terlijk: aftredend) bestuurslid ben, omdat de 
andere vier zich reeds in de loop van juli bij 
de Kamer van Koophandel hebben laten uit-
schrijven.

Kandidaat-voorzitter Hans Elders heeft aan 
ons krachtig bevestigd dat hij de lijn, die is 
ingezet tijdens de vorige ALV, wenst door te 
trekken: dat betekent géén bezuinigingen 
terugdraaien maar evenmin plotselinge pa-
niekmaatregelen doorvoeren vanwege het 
begrotingstekort. 
Hans kwam nadrukkelijk in beeld bij de ver-
eniging toen hij samen met Foeke Zeilstra, 

Extra
Algemene 

Ledenvergadering
28 september 2016

(zie pag. 3 en 4 en inlegvel)

stuwende kracht achter de jubileumcommis-
sie, in april jl. het rapport ‘back to basics, 
back to birds’ vervaardigde. De rapportage 
bevat aanbevelingen om - in enkele geval-
len ingrijpende- veranderingen binnen de 
vereniging door te voeren. Ik behoorde zelf 
tot de minderheid binnen het vorige bestuur, 
die met instemming kennis heeft genomen 
van de meeste adviezen, zoals die in het rap-
port zijn geformuleerd. 
Eén van de aanbevelingen betrof daarbij ook 
de structuur, waarbij bestuur en commissies 
veel dichter bij elkaar komen te staan dan de 
laatste tijd het geval was. Met het (interim)
bestuur in wording wordt beoogd om die 
brug te slaan of in ieder geval een flinke stap 
in die richting te zetten.
Voor dit bestuur wordt nog gezocht naar  
enkele kandidaten die zich - liefst zo spoe-
dig mogelijk - bij mij kunnen melden wk62@
hotmail.com, uiteraard graag voorzien van 
een motivatie. Tijdens het ter perse gaan van 
deze Wulp vonden nog gesprekken plaats 
met enkele kandidaat-bestuursleden. 

Ik moedig u allen van harte aan om naar de 
Algemene Ledenvergadering toe te komen 
op woensdag 28 september. (zie verder bij-
gevoegd inlegvel)

Wim Kooij
penningmeester a.i.
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Continuïteit staat nu voorop

Afscheidswoord vier afgetreden bestuursleden 
U mist het vertrouwde voorwoord van de 
voorzitter; daar is een goede reden voor. We 
laten u weten geen animo meer te hebben om 
bestuurder te zijn van de HVB. We zijn er dan 
ook mee gestopt. We zijn ons er uiteraard 
van bewust dat we u een verklaring schul-
dig zijn want zomaar weglopen past niet in 
de mores van een doorgewinterde HVB’er. 
Er ligt dan ook een ernstige reden aan ten 
grondslag. In hoofdlijnen werd het besturen 

ons de laatste maanden onmogelijk gemaakt 
door een kleine groep nieuwe leden onder de 
asiel vrijwilligers. 

Afgelopen twee jaar moest er bezuinigd wor-
den omdat de inkomsten uit erfstellingen 
en legaten bijna volledig opdroogden. Die 
tegenvaller was niet te voorzien want in de 
voorgaande 20 jaar kwam er regelmatig een 
brief van een notaris met heugelijk nieuws 
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Midden op het pad langs de kerk ligt het 
blauwgrijze kopje van een vink. Een dag 
later vinden we de resten van een merel. 
Daarna de lichtgroene overblijfselen van 
een halsbandparkiet. En dan het karkas 
van een stadsduif, zonder kop. Van de 
dader ontbreekt ieder spoor. Hoewel, de 
kerk is de Jacobuskerk aan de Parkstraat 
in Den Haag. Bekend is dat een paartje 
slechtvalken de toren gebruikt als uit-
valsbasis voor de jacht. Vanuit zijn hoge 
positie naar beneden duikend kan een 
slechtvalk zijn prooi zo hard treffen dat 
soms de kop afbreekt.

We missen al een tijdje onze grote bonte 
specht. Zou die ook…? En het rijtje stads-
duiven dat altijd op de nok van het dak 
zat, is ook verdwenen.
Plotseling horen we een gekrijs uit onze 
tuin. We hebben een kleine stadstuin 
vlakbij de kerk aan de Parkstraat met 
veel vooral kleinere vogelsoorten. Wat 
blijkt? In het dichte groen van onze 
taxus zit een roofvogel. In zijn gele klau-
wen houdt hij een koolmees vast die 
ruggelings op een tak ligt. Moedig pro-
beert een andere koolmees haar partner 
te redden. Vlak voor de roofvogel hipt ze 
van de ene tak naar de andere. Twee me-
rels laten onophoudelijk hun waarschu-
wingsroep horen en scheren dicht langs 
de indringer. Geroutineerd trekt de roof-
vogel ondertussen met zijn scherpe sna-
vel plukjes gele veertjes uit zijn prooi en 
verorbert de mees ter plaatse. En opeens 
is hij weg.

Wie was de indringer? Zou het de slecht-
valk zijn? Een leigrijze rug, een gestreepte 
borst, gele poten en vrij klein. Maar de 
karakteristieke zwarte snor van de slecht-
valk ontbreekt… Het is een sperwer!
Ik kijk naar de toren van de kerk. Hoog 
op de torenspits zie ik het kleine silhouet 
van de slechtvalk als het zwarte beertje 
van de gelijknamige krimireeks…

(Met dank aan de redactie van De Wulp en de 
coördinator van het veldwerk van de Haagse 
Vogelbescherming voor de identificatie van de 
sperwer)

Krimi in de Parkstraat
DOOR LIZ BAKKER

over een toegekend bedrag door een erflater. 
Vanaf 2014 begon dat zeer sterk te minde-
ren. De binnenkomende bedragen dekten bij 
lange na niet de exploitatie. De jaarrekenin-
gen eindigden afgelopen twee jaar dan ook 
met een groot verlies en ook voor 2016 staat 
er een flinke verliespost op de begroting. 
Als bestuur moet je dan beleid gaan maken 
om de tering naar de nering te zetten. Vorig 
jaar hebben we u tijdens een extra ALV op 
de hoogte gebracht van de noodzaak tot 
krimp in de uitgaven. Het verenigingsdeel 
kon, dankzij de begripvolle medewerking 
van de commissies, de broekriem aanhalen 
en met de begroting binnen de contributie-
inkomsten blijven. Voor een goedkopere 
asielexploitatie moest echter pijnlijk gesne-
den worden in het personeelsbestand en dan 
nog hielden we een tekort van ca 115.000 
euro per jaar over. Met een spaarpot van een 
krappe 700.000 euro kun je uitrekenen dat 
dan binnen enkele jaren het doek valt en het 
asiel moet sluiten en mogelijk ook de vereni-
ging met zich mee trekt. Ondanks inspan-
ningen om fondsen en subsidies binnen te 
halen bleef die inkomstenbron beperkt tot 
zo’n tienduizend euro. Klein geld vergeleken 
bij het verlies op de jaarrekening.

Afgelopen maanden is er in het asiel onrust 
en een conflict ontstaan tussen vrijwilligers 
en personeel enerzijds en het bestuur ander-
zijds. Een complex verschil van mening over 
externe communicatie en bezuiniging in de 
personele bezetting liggen aan de basis.
Het bestuur moest een afweging maken tus-
sen de belangen van een goede, maar veel 
te dure vogelopvang en het terugdringen 
van de enorme financiële verliezen. Daarbij 
speelt dat de jaarlijkse kosten voor het asiel 
sinds 2009 zijn verdubbeld. Door ons ge-
raadpleegde financieel adviseurs vonden het 
onverantwoord om onder die omstandighe-
den een extra langlopend personeelscontract 
af te sluiten. Het bestuur zocht en vond een 
alternatief maar uiteindelijk heeft dat het 
niet gehaald. In een eerder stadium was na-
melijk al een mondelinge toezegging gedaan 
voor contractverlenging en die bleek juri-

disch geldig. Het vaste contract is toch een 
feit. Uiteraard feliciteren we Lizzy van harte 
met haar aanstelling. Ze is een fantastische 
kracht binnen het asielbedrijf, daar ligt het 
probleem niet. 
Wel een probleem is dat het besturen ons 
vanwege roddels, kwaadsprekerij, laster en 
bedreigingen onmogelijk wordt gemaakt. Er 
wordt royaal met modder gesmeten en op 
deze manier kunnen en willen we niet verder 
gaan. Daarom geven we onze bestuurstaak 
en verantwoording terug aan de ALV.

Op 14 juli jl. hebben we de knoop door-
gehakt. Voorzitter Adri Remeeus, vice-
voorzitter Frederik Hoogerhoud, secre taris 
Aletta de Ruiter en bestuurslid Tom Loorij 
zijn afgetreden. 

Wij kijken inmiddels met gepaste trots terug 
naar de zaken die we de afgelopen tweeën-
half jaar met veel hard werken op stapel heb-
ben gezet. Hoogtepunten waren uiteraard 
de verbouwing van het asiel en de opening 
ervan door burgemeester Van Aartsen plus 
de viering van het 90-jarig jubileum, maar 
ook de intensieve renovatie van vogelrust-
gebied Marlot, het verwerven van een nieuw 
vogelrustgebied in Reigersbergen, de bin-
nengesleepte subsidies en de vele afspraken 
met de gemeente om de vereniging vooruit 
te helpen. Het is bijna ongepast om de be-
zuinigingen in een adem te noemen, maar 
we hebben er wel heel veel tijd en energie in 
gestoken.

Rest ons om alle vogelbeschermers een 
warme groet te zenden. Wij vinden het bij-
zonder triest dat een hardwerkend bestuur 
op deze manier afscheid moet nemen. Voor 
de twee ereleden in het bestuur: Frederik 
Hoogerhoud en Tom Loorij, die zo ontzet-
tend veel voor de HVB hebben betekend, valt 
dit emotioneel verschrikkelijk zwaar. 

Adri Remeeus, 
Aletta de Ruiter, 
Frederik Hoogerhoud, erelid sinds 1999
Tom Loorij, erelid sinds 2009
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Reiger in achtervolging
DOOR IDDE LAMMERS

Vanuit mijn werkkamer heb ik fraai zicht 
op een singel. Tijdens mijn dagelijkse 
‘writers blocks’ is een blik naar buiten 
vaak een bron van inspiratie. Zeker als 
ook het raam open staat. Dan vindt de 
knarsende roep van de kleine karekiet 
zijn weg naar binnen. Dit voorjaar ge-
noot ik vaak van een paartje krakeend. 
Altijd als ik ze zag, zwommen ze dicht 
bij elkaar. Broeden moeten ze een jaartje 
overgeslagen hebben. Maar ik heb ze wel 
als nieuwe soort kunnen toevoegen aan 
mijn telling voor het Meetnet Urbane 
Soorten van SOVON. Is hun aanwezig-
heid toch niet helemaal voor niks ge-
weest. Iedere ochtend om half tien ar-
riveert de eerste aalscholver. Je kunt er 
de klok op gelijkzetten. Blijkbaar doet 
de Spiegelkarpersingel zijn naam eer 
aan. De vissende aalscholver wordt vaak 
scherp in de gaten gehouden door een 
blauwe reiger. Vanuit de ondiepe rietoe-
ver volgt hij de visser op de voet. Duikt 
de ‘waterraaf’ verderop op, dan vliegt 
de reiger er steevast naar toe. Dit kan zo 
twintig minuten duren, waarbij de reiger 
tientallen miniverplaatsingen maakt. Ik 
zie regelmatig reigers en ook aalschol-
vers, maar nergens anders dan voor 
mijn deur, heb ik deze vorm van ‘een-
zijdige samenwerking’ waargenomen. 
Zou de reiger profiteren van vissen die 
door de aalscholver worden opgejaagd. 
Een andere verklaring heb ik niet. Maar 
feit is, dat ik tijdens vele uren observe-
ren de reiger nog nooit een vis heb zien 
vangen. Een succesvolle vismethode lijkt 

het dus niet te zijn. Ik informeer bij, mis-
schien wel, de grootste vogelkenner van 
Vogelbescherming Nederland of hij dit 
‘volggedrag’ van reigers kent. Ruud kent 
het gedrag niet en heeft er ook nog nooit 
van gehoord. Dan maar het internet op. 
Ik Google ‘reiger volgt aalscholver’. Dit 
levert zowaar twee relevante hits op. 
Amateurfilmer Erwin Peek heeft het ta-
fereel in het Brabantse Brandevoort zelfs 
vastgelegd. Hij vermoedt dat de aalschol-
ver de reiger naar vissen leidt. Of dat de 
reiger de aalscholver probeert te verja-
gen. Dat laatste lijkt me gezien de pas-
sieve houding van de grote blauwe niet 
het geval. Op de website van Ecomare 
wordt melding gemaakt van aalschol-
vers die in de Ooijpolder samenwerken 
met grote zilverreigers. De zwarte vogels 
zouden vis opjagen naar de witte vogels. 
Mist de zilverreiger, dan vlucht de vis in 
paniek terug, waarna de aalscholver als-
nog kan toeslaan. In dat geval zou er toch 
sprake zijn van samenwerking waarvan 
beide partijen profiteren. Mocht deze 
verklaring kloppen, dan zou het logisch 
zijn als de aalscholver regelmatig naar de 
reiger toe zwemt. Daar ga ik de komende 
tijd extra op letten. Wat een heerlijk ex-
cuus om lekker uit het raam te kunnen 
staren...

Foto: Idde Lammers

COLUMN

Slecht nieuws
We zijn nu 4 jaar verder en het is duide-
lijk dat een aantal jongen het direct na 
het uitvliegen niet redt. De onfortuin-
lijke vogels komen om door botsingen 
met gebouwen, in het verkeer of op trek 
zorgt een elektriciteitsmast voor een 
slachtoffer. Als je zo’n kuiken zelf in 
handen hebt gehad bij het ringen dan 
zijn dat berichten waar je even van moet 
slikken. Het hoort erbij, maar toch... 
 
Goed nieuws
Dit voorjaar krijg ik een tip van een her-
nieuwd ooievaarsnest in Leidschendam. 
Bovenop de klokkentoren van de Hulp 
en Heilkerk op Schakenbosch wisselt het 
paar het broeden af. Ik tuur door mijn 
telescoop en mijn hart maakt een spron-
getje: dit zijn twee ooievaars die wij zelf 
hebben geringd! De ene is 3E733 van het 
Rijswijkse nest op Don Bosco en de an-
dere is 2E619 van het Voorburgse nest bij 

Twee ringen vinden elkaar
TEKST EN FOTO’S: CAROLINE WALTA

In 2012 heeft de Haagse Vogelbescherming een primeur: voor het eerst worden er 
in onze regio jonge ooievaars op het nest geringd. Het doel is te onderzoeken hoe 
oud de vogels worden, waar ze naar toe trekken en of er genoeg kuikens opgroeien 
om de populatie in stand te houden. 

Molen de Vlieger/Stadskinderboerderij 
Essesteijn. We hebben beide als nestjong 
geringd in juni 2014. 

Toekomst
De vogels hebben elkaar hoogstwaar-
schijnlijk getroffen in een groep over-
winterende ooievaars die hun voedsel 
vinden in de polders tussen Rotterdam 
en Den Haag. De ontmoeting is inmid-
dels bekroond met twee jongen die we in 
juni ook hebben kunnen ringen. We zijn 
natuurlijk heel benieuwd waar deze zelf 
weer voor nageslacht gaan zorgen.

Het nest op de Hulp en Heilkerk

  Twee ringen vinden elkaar

Reiger en aalscholvers
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De Bomenkapper
De Bomenkapper kapt of snoeit uw boom veilig, voor 
een vriendelijke prijs en met aandacht voor het dier-
leven in uw tuin.

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

boom en kan deze ook voor u planten.

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

Peter Waenink
06-13752132
070-7852161

www.bomenkapper.nl                         info@bomenkapper.nl

Advies • Aanleg • Onderhoud 
Sierbestrating • Vijvers

070 - 419 03 03
mobiel 06 - 534 903 03

www.bischof.nl

P.E. Bischof
Veursestraatweg 106, 2265 CG  Leidschendam

landscaping

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

Overzicht in vogelvlucht
Dit jaar hebben we kunnen ringen (tus-
sen haakjes het aantal jongen, 16 in to-
taal):
- Smaragdhorst (3)
- Suzannaland blok 2 (3)
- Suzannaland blok 3 (2)
- Molen de Vlieger, Voorburg (4) (1 jong 

is later omgekomen in het noodweer 
van eind juni)

- Hulp en Heilkerk, Leidschendam (2)
- Kasteel Oud-Wassenaar (2)

Don Bosco Rijswijk bleek niet mogelijk 
en het paalnest aan de Noortheylaan in 
Leidschendam is na de dood van één van 
de oudervogels niet bezet dit seizoen.

Teamwork!
Voor de goede samenwerking bedan-
ken we: Peter Waenink (klimmer), Bram 

Ooievaars op grote hoogte geringd 
DOOR CAROLINE WALTA

Om meer te weten te komen over de ooievaarspopulatie in de Haagse regio, 
begonnen we vijf jaar geleden met het ringen van jongen op de nesten. Door onze 
ervaring, goede contacten en enthousiaste medewerking is het aantal bereikbare 
nesten gegroeid van 3 naar 8.

Zonderop (materialen), Wim en Harriet 
Kolber (ad-hoc sjouwhulp), eigenaren en 
beheerders van de panden en terreinen 
(sleutelhulp, toegang), Renée de Kleijn, 
Tom en Loes Loorij (foto’s). Brandweer 
Haaglanden ontzettend veel dank voor 
het combineren van jullie oefening met 
het ringen. Hopelijk tot volgend jaar!

Ooievaars ringen bij Molen de Vlieger, Voorburg

Het brandweerteam voor het ringen bij Kasteel 
Oud-Wassenaar

Ooievaars ringen op het dak van Suzannaland

Foto: R
ob C

hef d’H
otel

Foto: Liesbeth van der Meer Foto: Caroline Walta
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Zangers met reputatie
Er zijn vogels met een grotere reputatie 
als zanger: de nachtegaal, de wielewaal 
en niet te vergeten onze zanglijsters en 
merels. Niet zo snel wordt de zwartkop 
in dit rijtje genoemd, maar wie weet, gaat 
dat nog komen omdat hij steeds vaker te 
horen is. Jac. P. Thijsse schreef een eeuw 
eerder in “Een tweede jaar in Thijsse’s 
Hof” : „De zwartkop-grasmusch ontdekken 
we het best aan het geluid. Nu is er in begin 
april heel wat geluid te hooren, vooral wanneer 
de nachtegaal vroeg is aangekomen. Verbeeld 

De zwartkop: een begaafde zanger 
die optimisme uitstraalt

u nu, dat nachtegaal, roodborst, roodstaart, 
merel, zanglijster, grote lijster, schildvink, tuin-
fluiter, meezen, kneu, groenvink in volle zang-
drift zijn ontstoken: een stortvloed van allerlei 
muziek, men zou menen onontwarbaar. En 
nu klinkt daaruit met vrij grote groote tus-
schenpoozen telkens een tirade van prachtige 
volle tonen, rustig voorgedragen, als het ware 
met overtuiging en met vol besef van eigen mu-
zikaliteit. Zoo bespeuren wij de aankomst van 
de zwartkop-grasmusch en nu kunnen we hem 
gaan zoeken’.
Thijsse had het over de zwartkop-gras-

mus(ch), later kwam vooral de naam 
‘zwartkop-tuinfluiter’ opzetten, daarmee 
werd eigenlijk meer recht gedaan aan zijn 
zangkwaliteiten. Het horen van het lied 
van de grasmus draagt immers wel bij tot 
een prettig lentegevoel maar  luisterend 
naar zijn vaardigheden moeten we hem 
toch kwalificeren als een wat ongemak-
kelijke brabbelaar. Het zangtalent van 
de tuinfluiter daarentegen staat  niet ter 
discussie. De geluiden van zwartkop en 
tuinfluiter vertonen bovendien nogal wat 
verwantschap.
De zwartkop zet soms wat moeizaam in.  
Als hij begint dan klinkt het eerst wel 
eens wat stroef en is het alsof de naald 
van de grammofoonplaat niet gelijk in de 
juiste groef valt. Maar eenmaal op gang 
worden er idyllische klanken geprodu-
ceerd. Zijn geluid is ook wat melodieuzer 
dan dat van de tuinfluiter. Deze blijft in 
een constant hoog tempo doorratelen,  
bij de zwartkop zit er beweging in het 
lied. Na de haperende start komt hij op 
dreef en zet bij het slotakkoord zelfs een 
versnelling in. Zo in de trant van ‘dat is 
toch ook weer gelukt’ om gelijk daarna 
in herhaling te vallen. Een enkele keer 
imiteert de zwartkop ook andere soorten, 
vandaar ook dat de Engelsen de bijnaam 
‘mock nightingale’ voor hem bedachten: 
een knap zingende vogel die de spot drijft 
met anderen.
Om helemaal zeker te weten met wie je 
te maken hebt, is het natuurlijk het han-
digst om de zangvirtuoos  in het vizier te 
krijgen. In alle opzichten is de zwartkop 
opvallender dan de tuinfluiter. Om te be-
ginnen door zijn uiterlijk.  Zwartkoppen 
danken hun naam aan de zwarte veertjes 
boven op de kop, die overeenkomsten ver-
toont met een ouderwetse donkere alpi-

nopet. Bij de vrouwtjes is het petje rood-
bruin.  Anders dan bij de alleen in Zuid 
Europa voorkomende kleine zwartkop is 
het petje nogal beperkt van omvang maar 
niettemin springt hij veel meer in het oog 
dan de egaal bruine tuinfluiter. Anders 
dan laatstgenoemde, die zich doorgaans 
in het struikgewas ophoudt, zingt de 
zwartkop ons vaak toe vanaf hoger gele-
gen posten.   
Opvallend aan de zwartkop is verder dat 
het een volhouder is. Hij gaat tot laat in 
het seizoen door met zingen. Wanneer de 
ruitijd nadert en eind juli het vogelkoor 
gaandeweg verstomt, zingt de zwartkop 
nog een tijdje vrolijk door. Op een bloed-
hete zomerdag, als de zon hoog aan de 
hemel staat en wanneer menig mens en 
dier er de voorkeur aan geven om het rus-
tig aan te doen, dan hoor je vanuit het 
loof nog dikwijls een opgewekt liedje. De 
kans is dan bijzonder groot dat het een 
overactieve zwartkop betreft.
Ook in de maanden die daarna volgen 
blijft de trefkans groot. Vanaf eind au-
gustus vinden de voorbereidingen plaats 
voor de trek naar een winterluwe locatie 
rond de Middellandse Zee. De piek van 
de trek vindt plaats medio september. 
Ook zwartkoppen uit noordelijke regi-
onen, zoals westelijk Scandinavië, doen 
dan op doortocht ons land aan. Die on-

DOOR WIM KOOIJ

Ook nu weer een vogel waarmee het goed lijkt te gaan  in de schijnwerpers. De 
zwartkop gaat in aantal al jaren flink vooruit. Ze zijn vooral te vinden in loofbossen. 
Bij voorkeur daar waar zich dichte ondergroei bevindt die genoeg beschutting 
biedt om er een nestje in te bouwen. Soms hoef je er zelfs je huis niet meer voor 
uit.  Wanneer er wat loof zichtbaar is vanuit je huiskamer zou je zomaar met zijn 
aanwezigheid geconfronteerd kunnen worden. Eventueel zelfs met je ogen dicht, 
want zijn zangkwaliteiten zijn indrukwekkend. 

Foto: Boudewijn Schreiner

Foto: Bert Hoogerhoud

Zwartkop (man)

Zwartkop (vrouw)
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derbreken dan de doorgaans nachtelijke 
trek en laden hun reservoir vol met het 
benodigde voedsel. Vooral  struiken die 
rijkelijk voorzien zijn van bessen kunnen 
op hun belangstelling rekenen. Vlier, lijs-
terbes en meidoorn zijn populair. Je kunt 
daar soms wel 10 tot 15 zwartkoppen te-
zamen tegenkomen, vaak in gezelschap 
van andere kleine zangertjes als tjiftjaffen 
en fitissen. Ook vinkachtigen sluiten zich 
hier graag bij aan.   

Bird of all seasons 
Langzamerhand ontwikkelt de zwart-
kop zich in onze regionen tot een ‘bird 
of all seasons’. Immers steeds vaker wor-
den ook overwinterende exemplaren ge-
zien, vooral in onze kustprovincies dus 
ook bij ons. Ringgegevens wijzen uit 
dat het doorgaans niet gaat om de eigen 
zwartkoppen maar om exemplaren uit 
Duitsland en noordelijker regionen. De 
gaandeweg zachtere winters, in combi-
natie met een ruime hoeveelheid voedsel 
in stadstuinen, hebben ertoe geleid dat 
de overwinterende zwartkop weliswaar 
geen gebruikelijke maar toch ook geen 
zeldzame verschijning meer is. In Groot 

Brittannië gaat de ontwikkeling nog wat 
sneller. Daar is zelfs een vervijfvoudiging 
van overwinteraars vastgesteld in de laat-
ste veertig jaar. 
In de wijken in Noord(west) Den Haag 
heb ik afgelopen winter op vijf plekken 
overwinterende zwartkoppen aangetrof-
fen, in vier gevallen ging het om een 
mannetje en in één geval om een vrouw-
tje. Doorgaans blijven ze muisstil in het 
vroege voorjaar, het zijn immers niet 
dezelfde exemplaren die hier een territo-
rium gaan bezetten. Maar zodra de hya-
cinten en de camelia’s bloeien, bereiden 
ze zich voor op hun tocht noordwaarts. 
Des te amusanter vond ik het om te ob-
serveren hoe het wintermannetje van de 
Neuhuyskade zich dit voorjaar even leek 
te vergissen. Op een dag vroeg in maart 
meldde zich op die plek ook de eerste tjif-
tjaf, die uitbundig zijn lied inzette vanuit 
een lindeboom. Dat gaf mogelijk ook 
bij de zwartkop een aanstekelijk lente-
gevoel want even zette ook hij zijn wijsje 
in. Maar dat werd niet afgemaakt. Na die 
dag heb ik de zwartkop niet meer gezien. 
Ongetwijfeld prompt naar het noorden 
afgereisd.

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

De Haagse Vogelbescherming deed in 
2016 weer mee en gaf kennismakings-
excursies in onze eigen regio. We ver-
melden ze op de landelijke website www.
vogelweek.nl. In april leek het alsof er 
weinig animo was, maar in de loop van 
mei zijn onze activiteiten volgeboekt. 
Vermoedelijk hebben veel geïnteresseer-
den de weersvoorspellingen afgewacht. 

Veel keuze
Onze excursies zijn gratis, de deelne-
mers komen zelf naar het startpunt en 
de duur is 1 tot max. 2 uur. Om ieder-
een aandacht te kunnen geven, hanteren 
we een groepsgrootte van maximaal 12 
personen. Floris de Boer verzorgde een 
wandeling rond Vogelplas Starrevaart 
met een bezoek aan de vogelkijkhut. 
Caroline Walta organiseerde een lunch-
pauzewandeling bij Aegon, een avond- 
en ochtendexcursie in Marlot en een 
middag in Park Koekamp tegenover 
Station Den Haag Centraal. 

Kennismaken met vogels en met elkaar
De deelnemers waren van allerlei plui-
mage: jong en ouder, lopend als een kievit 
en minder goed ter been, in leren jack en 
kantoorpak, man en vrouw. Sommigen 
weten iets van vogels en anderen hebben 
er (nog) weinig mee. Allereerst viel op 
dat er tijdens de wandeling leuke contac-

ten ontstaan, het samen kijken naar de 
natuur schept een band. Verder praatten 
we over actuele onderwerpen als ‘over-
last van meeuwen en ganzen’, ‘wat te 
doen met zieke en zwakke vogels’ en ‘wel 
of niet bijvoeren’. 

Leerzaam
Zo blijken de excursies meer dan een 
rondwandeling vogels kijken: de educa-
tieve waarde is groot. Al leveren de acti-
viteiten niet meteen leden op, na de ex-
cursie tonen de deelnemers meer begrip 
voor de situatie waar veel stadsvogels 
mee te maken hebben, zoals het verdwij-
nen van hun oorspronkelijke habitat, 
voedsel en nestgelegenheid. Tijdens de 
Nationale Vogelweek genoten met onze 
5 excursies in totaal 60 belangstellenden 
van 35 verschillende vogelsoorten. Voor 
herhaling vatbaar!

Succesvolle deelname aan de 
nationale vogelweek
DOOR CAROLINE WALTA

Om mensen kennis te laten maken met vogels kijken, organiseert Vogelbescher ming 
Nederland (VBN) de Nationale Vogelweek, dit jaar van 14 t/m 22 mei. 

Excursie in het Haagse Bos

Foto: Caroline Walta
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DOOR TOM LOORIJ

Deel 26: de Zwarte Stern

Vogels van de Nederlandse Rode Lijst

De bijgevoegde zwart-wit foto moet mijn vader 
genomen hebben vlak voor Wereldoorlog II in 
de omgeving van de Nieuwkoopse Plassen. Hij 
ging daar vaak en graag naar toe. Als tiener 
nam hij mij ook mee; we huurden een roei-
bootje en hij wist precies waar ze zaten. Uit de 
jaren zestig van de vorige eeuw heb ik nog een 
kleurenfilm die mijn vader geschoten heeft van 
de vogels op hun nesten waarop te zien is dat de 
jongen gevoerd worden. Dat is zo langzamer-
hand best zeldzaam foto- en  filmmateriaal om 
voor de toekomst gearchiveerd te worden.

In de jaren vijftig van de vorige eeuw 
broedden er nog 11.000 tot 14.000 paar 
in ons land en voor de oorlog moeten 
dat er nog meer geweest zijn. De zwarte 
stern was toen nog een heel algemene 

broedvogel met een ruime verspreiding 
over grote delen van Nederland. In 2012 
waren daar volgens tellingen van Sovon 
nog maar 1370 tot 1450 over. Dat is een 
achteruitgang van ca. 85%. Geen wonder 
dus dat de soort op de Rode Lijst als “be-
dreigd” te boek staat. Overigens waren 
die lage aantallen al eind 20ste eeuw be-
reikt. Sinds 1990 is de stand min of meer 
gestabiliseerd.

In de jaren zestig en zeventig ging die 
achteruitgang het hardst. Veehouders 
hielden toen niet van natte voeten en 
veel moerassige plekken werden ontgon-
nen om omgebouwd te worden tot droge 
weilanden. De favoriete nestelplaats van 
zwarte sterns zijn uitgestrekte velden 
met krabbescheer. Dat gedijt alleen goed 
in matig voedselrijk water. Door verzu-
ring en andere vormen van watervervui-
ling nam het areaal krabbescheer, vooral 
in de jaren zeventig en tachtig, flink af. 
Daarmee verdween ook de ideale nestge-
legenheid voor de sterns. De verslechte-
ring van de waterkwaliteit had ook een 
negatieve invloed op het voedselaanbod. 
De vogels waren niet in staat om genoeg 
voedsel aan te slepen voor hun jongen, 
zodat de kuikensterfte hoog was.

In de 21ste eeuw blijft de broedpopula-
tie min of meer stabiel. Dat komt onder 
meer door de sterk verbeterde waterkwa-
liteit, omdat de meeste wetlands waar 
de sterns broeden inmiddels beschermd 
zijn, en er geen aantastingen door ont-
ginningen meer zijn. Maar het belang-
rijkst is dat sinds de jaren tachtig van 

de vorige eeuw zgn. nestvlotjes zijn uit-
gelegd die enthousiast door de vogels 
geaccepteerd worden als alternatieve 
broedplaats voor krabbescheer. Heden 
ten dage broedt op de meeste plaatsen al 
80% van alle vogels op deze vlotjes. Het 
voedselgebrek blijft een probleem. De 
laatste jaren komen daar nieuw bedrei-
gingen bij. De recreatiedruk op het water 
neemt toe en er is hier en daar een flinke 
predatiedruk gesignaleerd van kleine 
marterachtigen. Beide zorgen voor een 
gering broedsucces.

De grootste concentraties broedende 
sterns zijn nu in het Utrecht-Hollands 
plassengebied, Friesland tot noordwest 
Overijssel en, meer recent, de Gelderse 
Poort. In Noord-Holland en op de ho-
gere zandgronden in het oosten en het 
zuiden van het land is de zwarte stern 
grotendeels verdwenen.

In tegenstelling tot wel eens gedacht 
wordt, zijn zwarte sterns geen echte ko-

lonievogels. Wel zijn er waar geschikte 
nestelgelegenheid is, veel kleine concen-
traties broedende vogels bij elkaar op 
een betrekkelijk geringe oppervlakte. 
Echte kolonies van meer dan 20 nesten 
zijn echter een zeldzaamheid.

In augustus verzamelden zich vroeger 
enorme aantallen vogels op het Balgzand 
vlak voor de trek. De laatste jaren is 
het nieuwe eiland in het IJsselmeer, de 
Kreupel, van toenemend belang. De aan-
tallen zijn echter fors afgenomen. In de 
jaren tachtig van de vorige eeuw ging 
het om 100.000 exemplaren, rond 2010 
waren het er niet meer dan 20.000.
In en rond Den Haag behoeven we de 
soort niet te zoeken. Er is één broedgeval 
uit 1970 op Vlietland bekend, alleen in 
de trektijd kan je hem daar zien, maar 
in sommige jaren helemaal niet. Op de 
Ackerdijkse Plassen wordt hij slechts 
sporadisch gezien. Alleen zeetrekwaar-
nemers zien kleine aantallen in de ge-
schikte tijd van het jaar langs vliegen.

Tot slot nog een kleine opmerking over 
de postzegel die hierbij gaat: deze is ont-
worpen door de beroemde Belgische 
ontwerper André Buzin. Hij heeft de 
laatste 20 jaar zo langzamerhand bijna 
de hele Belgische (en daarmee ook de 
Nederlandse) vogelbevolking met een 
zegel vereerd. In veel gevallen is dat de 
enige zegel die ooit, waar ook ter wereld, 
is uitgegeven van die vogelsoort. Van de 
zwarte stern zijn maar twee andere zegels 
bekend, uit Micronesië en Sierra Leone, 
twee landen die vooral bekend staan om 
hun talloze commerciële uitgaven van 
postzegels...

Foto: Jack P. Loorij
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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.

Verzamelpunt: Parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: Uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: Vervoer

Donderdag 6 oktober 2016
Kijfhoek en Bierlap
Ochtendexcursie met eigen vervoer ***(zie kader)
We maken een stevige wandeling door het 
duingebied en hopen sijzen, kruisbekken en 
misschien de bladkoning te zien.
Leiding: Corrie Ammerlaan (06-2267 0413)
Tijdstip: 09:00 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Kievietsduin in 
Wassenaar
Opgave: Deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: Geen

Zaterdag 15 oktober 2016
Zeeland 
Dagexcursie met eigen vervoer ** (zie kader)
Bij de Brouwersdam is meestal veel te zien. Bij 
Neeltje Jans lopen we naar het uitkijkpunt en 
hopen trekvogels te zien. De Prunjepolder en 
Plan Tureluur bieden veel weide- en waadvo-
gels.
Leiding: Jaap Zoet (06-5460 8658)
Tijdstip: 8:30 uur 
Verzamelpunt: Parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: Uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: Vervoer

Zaterdag 22 oktober 2016
Amsterdamse Waterleidingduinen, 
ingang Oase
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer** (zie 
kader)
We maken een wandeling in dit gevarieerde 

duin gebied met struweel, naald- en loofbos. 
De watergangen in het infiltratiegebied zijn 
aantrekkelijk voor allerlei vogels.
Leiding: Corrie Ammerlaan (06-2267 0413)
Tijdstip: 8:30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde  (Voorburg)
Opgave: Deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: Vervoer

Zaterdag 29 oktober 2016
Een dagje vogelen op Texel
Dagexcursie met maximaal 16 personen in 4 
auto’s*** (zie kader) 
Evenals vorig jaar organiseren we ook dit 
jaar een excursie naar het eiland Texel. Het 
wordt weer een lange dag met bezoekjes aan 
de leukste vogelkijkpunten. Mochten er op 
de dag bijzondere soorten zitten, dan kun-
nen we, als men dat leuk vindt, op zoek gaan 
naar deze zeldzaamheden. Het is de bedoe-
ling dat we tussen 20.00 en 21.00 uur weer 
terug zijn op het verzamelpunt in Voorburg. 
Op de terugweg proberen we ergens onder-
weg een kleine eetstop te maken.
Leiding: André en Muriel Kommer. (M 06-
411 53 365)
Tijdstip: 06:30 uur (Bij problemen om op tijd bij 
het verzamelpunt te komen kan eventueel contact 
worden opgenomen met Muriel Kommer 
(070 354 89 74) 
Verzamelpunt: parkeerplaats Station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: vervoer € 0,08 per km. Retour over-
tocht Den Helder-Texel € 9,25 (onder voorbe-
houd van prijswijzigingen)

Zaterdag 10 september 2016 
Rondje Berkheide
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer**(zie 
kader)
We starten bij de Pan van Persijn, Katwijkse-
weg. Vandaar lopen we langs de Grote Plas 
naar de “Muur” en terug via het Dorredel 
naar de Pan voor een kopje koffie. Onderweg 
kijken we naar de trekvogels, met kans op wa-
terral, roerdomp, krooneend, boom- en veld-
leeuwerik, goudvink en de houtsnip.
Leiding: Maarten Souverijn (06-2007 5333)
Tijdstip: 8:30 uur 
Verzamelpunt: Parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: Uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: Vervoer en gaarne gepast toegangs-
geld meenemen voor de automaat: € 1,50

Zaterdag 17 september 2016 
Raaphorstpolder
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer**  (zie 
kader)
Een wandeling door en om het open gebied 
tussen De Horsten.  Half september is een 
mooie tijd om roofvogels waar te nemen.  
Afhankelijk van het weer kunnen we zowel 
late zomergasten, zwervende jongen, als ook 
najaarstrek aantreffen.  De Raaphorstpolder 
is daarvoor een mooi gebied; een half open 
landschap met goed zicht op de lucht, veel 
bosranden en een wetering die voor sommige 
soorten als route fungeert. Verder is er kans 
op drie soorten reigers, ooievaars, diverse een-
densoorten, ijsvogels, jonge boerenzwaluwen 
en natuurlijk de enige raven in de wijde om-
geving.
Leiding: Michèl Gieskens (06-2322 7541)
Tijdstip: 8:30 uur 
Verzamelpunt: Parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg) 
Opgave: Uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: Vervoer en dagkaart De Horsten (€1,- 
bij de automaat)

Zaterdag 24 september 2016
Lentevreugd
Ochtendexcursie met eigen vervoer** (zie kader)
Lentevreugd bij Wassenaar is een voormalig 
stuk bollengrond in de binnenduinrand dat 
is omgevormd in 100 ha prachtige natuur 
met een stromende beek, kwelgrasland, slo-
ten en poelen. Eind september kun je hier veel 
doortrekkers aantreffen, van kleine vogels in 
de lage vegetatie tot grote vogels hoog in de 
lucht. Wat we precies gaan zien blijft zoals 
altijd een verrassing, maar de kans op bijzon-
derheden is redelijk groot.
Leiding: Michèl Gieskens (06-2322 7541)
Tijdstip: 8:30 uur 

 
    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 gelegenheid te geven mee te kunnen gaan.

Het komt de laatste tijd regelmatig voor 
dat leden, die zich hebben aangemeld 
voor een excursie, afzeggen. Dit leidt in 
toenemende mate tot problemen.
Er is tevoren veel moeite gedaan om 
chauffeurs te vinden, die vervolgens bij 
vertrek van de excursie overbodig blijken 
te zijn, vanwege afzeggingen. 
De organisatie zou het bijzonder op prijs 
stellen wanneer er 48 uur voor aanvang 
van de excursie niet meer afgezegd wordt, 
behoudens indien er sprake is van urgente 
omstandigheden. 

Voorts kampen we voortdurend met een 
tekort aan chauffeurs en excursieleiders. 
Indien u interesse heeft, meldt u zich dan 
aan: hvbexcursies@live.nl of telefonisch: 
070 – 354 8974.
U krijgt dan uitgebreide informatie. 
Met uw bijdrage kan de vereniging het 
excursieprogramma in de toekomst 
blijven uitvoeren.  
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Donderdag 3 november 2016
Kijfhoek en Bierlap
Ochtendexcursie met eigen vervoer ***(zie kader)
We maken een stevige wandeling door het 
duingebied en hopen buizerds en misschien 
een ruigpootbuizerd te zien. Voorts is er een 
grote kans op grote troepen koperwieken en 
kramsvogels.
Leiding: Corrie Ammerlaan (06-2267 0413)
Tijdstip: 09:00 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Kievietsduin in 
Wassenaar
Opgave: Deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: geen

Zaterdag 19 november 2016
De Banken 
Ochtendexcursie ** (zie kader)
Bij de Banken (’s-Gravenzande) worden regel-
matig bijzondere waarnemingen gedaan.
Als er voldoende tijd is bezoeken we ook nog 
een ander gebied in de omgeving. 
Leiding: Muriel Kommer (06- 5153 9821) en 
Renée Lankhorst (06-3368 2974)
Tijdstip: 8:30 uur 
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg) 
Opgave: deelname vooraf opgeven bij het con-
tactadres 
Kosten: vervoer

Zaterdag 26 november 2016 
Madestein
Ochtendexcursie** (zie kader)
Tijdens de wandeling zoeken we naar vo-
gels die in het bos en de vaart overwinteren. 
Mogelijk zien we nog late trekvogels.
Leiding: Jaap Zoet (06-5460 8658)
Tijdstip: 8:30 uur 
Verzamelpunt: eindpunt RandstadRail lijn 4
Opgave: Uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: geen

zaterdag 26 november 2016 
Sovon-dag in de Reehorst, Ede 
Geïnteresseerden kunnen hier op eigen gele-
genheid naartoe gaan.

Maandag 19 september 2016, eerste deel
Spreker 1: Benny Middendorp 
Onderwerp 1: Onderzoeksverslag van broedende 
kieviten
De eerste lezing bestaat uit een verslag van 
Benny Middendorp naar broedende kieviten 
rondom Leidschendam. Het aantal broedende 
kieviten is bijna met de helft afgenomen. 
Diverse onderzoeken moeten uitwijzen hoe 
het tij kan worden gekeerd.

Maandag 19 september 2016, tweede deel
Spreker 2: Martin Kroon
Onderwerp 2: met de “Plancius” naar Spitsbergen
De tocht start in Zeeland en leidt via de 
Shetland-eilanden naar Jan Mayen-eiland. De 
tocht gaat verder naar Spitsbergen. Bijzondere 
vogels onderweg (met 24 uur licht!) zijn de 
grijze versies van de Noordse stormvogel, dik-
bekzeekoeten, kleine alk, grote burgemeester, 
sneeuwgors e.d. Voorts komt de geologie met 
gletsjers en gesteenten, ijsformaties en walrus-
sen aan bod. 

Maandag 17 oktober 2016
Spreker: Max van Waasdijk
Onderwerp: Max zijn reisgedeelte van “The 
Biggest Year” (aantal soorten per jaar)
Lezing door Max over zijn gedeelte van de reis 
door Azië, die hij samen met zijn vriend Arjan 
Dwarshuis maakte. Arjan reist gedurende een 
jaar de wereld rond om het record van het 
waarnemen van het aantal soorten vogels (The 
Biggest Year) te breken. Max vertelt over zijn 
reisavonturen, ondersteund met prachtige 
vogelfoto´s. Begonnen als jonge vogelaar bij 
de HVB is hij met steun van zijn opa uitge-
groeid tot een World Twitcher.

Maandag 14 november 2016 
(let op: niet de derde maar de tweede maan-
dagvond van de maand)
Spreker: René van Rossem
Onderwerp: China
Reisverslag van de vogeltrek langs de Flyway 
van Oost-Azië. Met prachtige foto´s van vo-
gels en mooie landschappen van China;  we 
bekijken die van de Old Peak, Beidaihe, Magic 
Woods en Happy Island.

 
    Dag(deel)excursies                                            CEL Lezingen         Cursus

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.

De najaarsvogeltrek
Met de herfst houdt u zich momenteel waar-
schijnlijk nog helemaal niet bezig, maar onze 
vogels natuurlijk wel, want die zijn druk in 
de weer om te zorgen, dat zij op tijd “klaar” 
zijn om de grote reis naar hun overwinte-
ringsgebieden te ondernemen.
Ook dit najaar gaan we weer een cursus 
organiseren om u in staat te stellen “goed 
beslagen ten ijs te komen” om te zorgen dat 
u weet wat er vliegt. 

Op drie woensdagavonden, te weten:

12 oktober / 26 oktober / 2 november                                   
aanvang 20.00 uur, zal deze cursus worden 
gehouden in het Milieucentrum Zuiderpark, 
Anna Polakweg 7, 2533 SW Den Haag (ingang 
Zuiderpark Vreeswijkstraat, Kinderboerderij). 

De avonden duren tot ca. 22.15 uur en vóór 
aanvang en in de pauze wordt u gratis een 
kopje koffie/thee aangeboden. Cursusleider 
is Eduard Opperman.
De kosten voor deze interessante cursus be-
dragen € 20,- per persoon, inclusief docu-
mentatie, koffie/thee én een ochtendexcursie, 
waarvan de datum en tijd op de cursus zal 
worden vastgesteld.

Na ontvangst van uw betaling op onze reke-
ning NL 57 INGB 0002 7184 86 t.n.v. Haagse 
Vogelbescherming, Afd. Excursies Den Haag, 
onder vermelding van “cursus” zal u worden 
ingeschreven. Indien de cursus is volgeboekt, 
wordt uw betaling gerestitueerd. Let wel: er is 
altijd veel belangstelling en het aantal plaat-
sen voor de cursus is beperkt, zodat wij u ad-
viseren tijdig in te schrijven! 

Alle nadere informatie wordt u gaarne ver-
schaft door Jan Pietersen, tel. 070 - 367 25 85/ 
06 19 41 81 22 of via e-mail: 
jan.pietersen@planet.nl.

Wij zien u graag!
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Madam sperwer schikt wat aan het nest 
maar pa krijg ik niet in beeld. Naar de 
torenvalken dan maar. Dit bezoek levert 
wat meer reuring. Mijn eerste zicht op de 
treurbeuk langs de vijveroever toont de 
passage van ma sperwer. Argeloos zeilt 
ze over de top van de nestboom, uit het 
niets komt pa torenvalk aansuizen en 
landt met uitgestoken klauwen op de 
sperwerrug. Na een korte duik vliegt zij 
onverstoorbaar door richting Haagse 
Bos. 

Met telescoop en camera installeer ik mij 
op het witte bankje, inmiddels hangplek 
voor allerlei vogelliefhebbers. Voorlopig 
ben ik echter alleen en schiet ik plaatjes 
van de aangebrachte prooien: een bruine 
rat, twee keer rosse woelmuis en een 
mol. Het is goed toeven voor de valken 
sinds de gemeente het park heeft opge-
schoond. Er is weinig dekking voor mui-
zen en ratten. Die rat zorgde overigens 
nog voor enige commotie in de nest-
holte, kort na de afgifte van de lunch 
zag ik door de telescoop een bruin kop-
pie boven de rand uitkomen. Nee, geen 
voorlijk kuiken maar de rat was kenne-
lijk weer bij zijn positieven en probeerde 
te ontsnappen. Pa zat nog wat na te ge-
nieten van de prachtvangst, maar had de 
vluchteling al gauw weer bij zijn nekvel 
en teruggestuurd naar de hongerige sna-
vels van zijn kroost. 

Angstkreten klinken door het zomer-
stille park, vier nijlganzen passeren te 
dicht langs het nest. Pa voert wat char-
ges uit, bruine veertjes dwarrelen op de 
wind. De ganzen gaan hevig ontdaan op 
zoek naar een andere landingsplaats. 

En dan, zomaar op een vrijdag, zonder 
storm, geeft het uitgedroogde hout van 
de neerwaarts  groeiende stam de geest 
en stort krakend ter aarde. Een verbaasd 
omkijkende wandelaar slaat meteen 
alarm bij de dierenambulance. Al gauw 
zijn er vier witte donsjongen levend uit 
de gebroken nestholte geborgen. 

brengt ze retour naar Oosterbeek. Het is 
zaak om de valkjes zo spoedig mogelijk 
weer in de buurt van de ouders te bren-
gen. Bij de dierenambulance fabriekt hij 
van twee hondenmanden een nestkast 
die op vijf meter hoogte in een beuk 
langs het wandelpad wordt bevestigd. 
Zondag ga ik vroeg posten bij het nest. 
Tegen de middag is er nog geen enkele 
prooiafdracht geweest, het uitgebreide 
ontbijt van de vogelopvang moet nu wel 
verteerd zijn. 

Twee jongen die al aardig bruin worden, 
balanceren op de rand van de honden-
mand. Opeens springt de grootste van 
de twee in de ruimte en blijft als baby 
Tarzan aan een liaan hangen, een los-
hangend juteverband dat de beukenbast 
tegen de zon beschermt. Terwijl ik er 
heen loop om hem los te maken, maakt 
hij zichzelf los, landt klapwiekend op het 
gras en stiefelt meteen naar de veiligheid 

van de boomwortels. Hoe nu? Terwijl 
omstanders de mensen van de dieren-
ambulance alarmeren, belt de dierenam-
bulance Martin en Staatsbosbeheer om 
de tijdelijke kast op een betere plek te 
plaatsen. Ondertussen springt ook num-
mer twee naar dezelfde liaan en vandaar 
naar de begane grond.  Om een nieuwe 
kast op te hangen is de brandweer on-
misbaar. De plaatsing van een proviso-
rische nestkast (30X30) van SBB kan 
niet in de treurbeuk omdat het gewicht 
van de brandweerwagen te groot is voor 
de slappe ondergrond. De ontkroonde 
beuk op het kruispunt van de wandelpa-
den is een veiligere optie. In ieder geval 
werd hiermee de discussie waarom de 
valkjes in de hondenmand niet gevoerd 
werden tactisch omzeild. 

Sven van Osch (SBB) is al jaren op cur-
sus bij Tarzan en haalt met het grootste 
gemak de hondenmand met nog drie 
kuikens naar beneden en installeert 

Een treurige beukgeschiedenis
DOOR FREDERIK HOOGERHOUD

Het is al dagen droog, kurkdroog, kortom heerlijk weer en dus besluit ik de vroege 
morgen te besteden aan een bezoek van het sperwernest in Clingendael en de 
torenvalken in Oosterbeek.

Het jong tussen de takken

Man krabt zich achter de oren

Vrouwtje met prooi op de sjorband

Dierverzorgster Voortman rommelt in-
tuïtief nog wat in de bouwval en vindt 
achterin nog een vijfde jong. Voorlopig 
gaat het jongvolk naar de vogelopvang. 
Zaterdagmorgen gaat Martin van de 
Reep de weldoorvoede vogels ringen en 

Foto: Frederik Hoogerhoud

Foto: Frederik Hoogerhoud

Foto: Frederik Hoogerhoud
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Op veel plaatsen heeft de scholekster 
de stad ontdekt. Voedsel als regenwor-
men en emelten is voorradig in het gras 
van parken, bermen en sportvelden. Een 
broedplek vindt ‘Bonte Piet’ op platte 
daken, bij voorkeur die met kiezelste-
nen. Op zo’n hoge nestplek heb je geen 
last van mensen, maaimachines en de ei 
of kuikens preferende vos. Het probleem 
komt als de nog niet vliegvlugge kuikens 
door hun ouders worden meegelokt naar 
voedselplaatsen. Op gebouwen van meer 
dan 1 of 2 etages hoog omringd door een 
harde ondergrond (stoep of straat), gaat 
het bijna altijd mis.

Vervolg op Jaar van de Scholekster
Dankzij een behulpzame vogelvriend, 
kunnen we eind mei in Voorburg toe-
gang krijgen tot enkele flatdaken. Op de 
geschikte leeftijd meet, weegt en kleur-
ringt Martin de jonge scholeksters voor 
het onderzoek van Sovon (https://www.

Scholeksterjongen in veiligheid gebracht

sovon.nl/nl/content/scholekster-onder-
zoek). Vervolgens neemt hij de jongen 
mee naar een nabijgelegen plek waar de 
oudervogels regelmatig foerageren. De 
eerste actie is succesvol verlopen. 

Vallen en opstaan?
Het is een dilemma, ingrijpen of niet, 
maar eigenlijk verschilt deze actie nauwe-
lijks van de natuurlijke gang van zaken. 
De jongen worden op de grond gezet, 
in plaats van dat ze de dodelijke sprong 
moeten wagen. Uit het onderzoek zal blij-
ken hoe het de scholekster als individu en 
soort vergaat. Als je zo’n scholekster met 
kleurringen tegenkomt, dan kun je mee-
helpen door je waarneming in te voeren 
op http://wadertrack.nl. Je ziet dan gelijk 
wanneer de vogel is geringd en waar hij 
eerder is gezien. Als jonge scholeksters 
alle gevaren hebben doorstaan, kunnen 
ze wel 25 jaar oud worden!

DOOR CAROLINE WALTA

Onze stadsvogeldeskundige Martin van de Reep is al enige jaren betrokken bij het 
ringen van weidevogels, waaronder de scholekster. Die vogel zien we steeds vaker in 
de stad, maar landelijk gaat het heel slecht met deze soort. De oorzaken lijken 
o.a. de toename van kokkelvisserij en de intensieve landbouw: een ongelukkige 
combinatie van afname van voedsel en nestgelegenheid. 

Wegen, meten en ringen van een jonge scholekster

Scholekster met kleurringen

Foto: Renée de Kleijn

Foto: Caroline Walta

het provisorische onderkomen vanaf de 
brand weerlift op de nieuwe plek. 

Maandagochtend timmer ik een stoere 
standaard valkenkast om deze, met be-
hulp van Tarzan Sven, dinsdag op de 
treurbeuk te plaatsen. Het werd don-
derdag en dus te laat. Het laatste dons 
vloog met de aasvliegen weg, de kuikens 
zaten al in het verenpak. Verplaatsing 
zou een geforceerde uitvlucht beteke-
nen. Zaterdag en zondag vlogen de ‘ge-
schwester’ uit. 

Dankzij de geoliede samenwerking van 
Dieren ambulance Den Haag, Staatsbos-
beheer, Brandweer, particulieren en de 
Haag se Vogelbescherming, zijn alle vijf 
torenvalken nu op jacht om hun eigen 
kostje te vergaren. De jongen in hun nieuwe kast

Foto: Boudewijn Schreiner
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Braamsluiper
DOOR JEAN-PIERRE GEELEN

Zal ik u vergelijken met een zomerdag? 
Ja, ik koester mijn Shakespeare. Afgelo-
pen voorjaar 400 jaar dood, maar, zoals 
de VPRO-Gids rond het ‘jubileum’ 
schreef: ‘Weinig dode schrijvers zijn zo 
springlevend als William Shakespeare’. 
De Britse schrijver hield van natuur, al 
beloofde dat decor meestal weinig goeds: 
bij Shakespeare stond natuur voor Het 
Verval. In zijn werk komen 64 vogelsoor-
ten voor, las ik. Duiven, ganzen, kraaien, 
uilen. Maar nooit heb ik de braamslui-
per bij Shakespeare horen klinken. Sinds 
kort weet ik waarom. 

Met een groep liet ik mij in april door de 
Haagse duinen leiden, ’s morgens om half 
zeven. Gids Ton Haase, gezegend met een 
feilloos gehoor, zou ons door een con-
cert van vogelgeluiden loodsen. Sla bij de 
voorjaarsschoonmaak nooit de gehoor-
gang over.
De uitvoering was overweldigend, van de 
eerste maten af aan. De geroerde solo zang 
van de eerste nachtegaal, het opzichtige 
vibrato van winterkoninkjes. Er klonk een 
dwarsfluitje van roodborst; achterin het 
orkest sloeg een goudhaantje de triangel.
En toen kwam de klap, als een pauken-

slag. De braamsluiper. Onze gids hoorde 
hem feilloos, en wees richting struikge-
was. Eerst wat loos gepruttel, daarna ‘een 
mitrailleur’, aldus Haase. Hij deed het 
even voor als een soldaat die net had bij-
getekend voor het vreemdelingenlegioen: 
‘Pep-pep-pep-pep!’
Ik luisterde, en hoorde… helemaal niets. 
Vijf maal tijdens onze patrouille heeft 
het geschut nog geklonken, steeds had ik 
niets gehoord. 
Verbijsterd bleef ik staan. Uit duizenden 
pianoklanken vis ik moeiteloos die ene 
Ballade van Chopin. De gierende gitaar 
van Prince: eitje. Maar die paar armzalige 
piepjes van een braamsluiper gingen mijn 
macht te boven. En ik mis ook al eens een 
krekel. Wat ontgaat mij nog meer in de 
wereld?
Niet op een zomerdag, maar wel de eerste 
echte lentedag, stond ik oog in oog met 
mijn eigen verval. 

Ik zal blijven oefenen; ooit zal ik de 
braam sluiper horen zingen. Maar ik weet: 
mijn strijd is verloren. Ik, woudreus, word 
langzaam geveld. Niet eens door The 
Tempest, maar door een lullig grijs vogel-
tje van 12 gram. 
Typisch Shakespeare: sta je net in de bloei 
van je leven, laat hij je eerste blaadje dwar-
relen. To be or not to be? Ik weet het ant-
woord allang. Ik troost mij met natuur en 
vogelzang. 
In het Westduinpark kwam ik zo niet 
alleen mijzelf, maar ook Shakespeare 
tegen. Dat ik een blinde vink ben, wist ik 
al. Toch zag ik bij een struik haarscherp 
Shakespeare zitten, krassend met een 
ganzenveer. Het is daar waar hij zijn be-
roemde regel noteerde: ‘Zal ik u vergelij-
ken met een dove kwartel?’ 

Dit is een bewerkte versie van een column die Jean-Pierre Geelen maakte voor het radioprogramma Vroege Vogels

Foto: Bert Hoogerhoud
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DOOR ADRI REMEEUS

Gaf ik het vorige overzicht de titel mee “Een winter die dat niet was”, nu kan een-
zelfde soort stelling worden losgelaten op de afgelopen lente. Het weer was erg wis-
selvallig met regelmatig koele en natte perioden. De hoosbuien van juni liggen nog 
vers in het geheugen. Er zijn aanwijzingen dat het broedseizoen slecht is verlopen. 
Zo waren er maar weinig eendenkuikens. Ook de insectenetende zangvogels hadden 
zware tijden; er waren weinig insecten om de jongen te voeren en veel rupsen zullen 
de grote hoeveelheid regen niet overleefd hebben.

 
    Veldwaarnemingen gezien in de regio van april tot en met juni 2016

Raaf
Ik wil dit overzicht beginnen met de 
raaf, die dit jaar zijn lustrum viert. Voor 
het vijfde jaar in successie broedde hij 
veilig en wel in De Horsten. En, toeval 
of niet, er vlogen vijf jongen uit. De fa-
milie verkent nu de ruime omgeving van 
de broedplaats, waarbij de jongen steeds 
nieuwsgieriger en zelfstandiger worden. 
Vanaf augustus worden zij niet meer ge-
tolereerd door de ouders; zij verdwijnen 
dan uit beeld.

Een trage lente
Zoals in de inleiding al is aangegeven, 
kwam de lente traag op gang. Dat weer-

hield een nachtegaal er niet van om al 
op 5 april uit volle borst te zingen in 
Meijendel. Op die datum (+ 6 april) was 
ook de alpenheggenmus te zien in Meijendel 
(zie hiervoor de vorige Wulp). Een andere 
opvallende verschijning was de Iberische 
tjiftjaf, die op 12 april domicilie koos in 
een wijkpark in Loosduinen en daar het 
gehele broedseizoen zong; het zal om een 
ongepaard mannetje gegaan zijn. 
Van 10 t/m 20 april was een paar zomer-
talingen aanwezig in Meijendel. In de 
Papenwegse en Zuidwijkse polder kwa-
men twee paar tot broeden.
Met de appelvink gaat het steeds beter in 
onze regio met broedgevallen in Duiven-
voorde (3 paar), De Horsten, Wassenaarse 
landgoederen en Meijendel. De soort kan 
in kleine parken en in tuinen broeden, 
maar is qua gedrag en zang onopvallend.
De bekende ijsduiker hield het rond Vliet-
land uit tot en met 19 april; hij zal een 
goed beeld van Den Haag e.o. hebben 
gekregen na een verblijf van ruim vier 
maanden!
Een rode wouw bevond zich op 15 april in 
Meijendel. Langs de kust trok op zowel 
25 als 30 april een reuzenstern langs, waar-
mee een qua trek teleurstellende maand 
werd afgesloten. Op naar mei!

Lente! Lente?

Raaf

Foto: Tom Loorij

Mei, oostenwind!
Tot genoegen van trektellers stond er 
gedurende de eerste twee weken van mei 
een straffe oostenwind. Bovendien was 
het zonnig, dus de condities voor aan-
sprekende vogeltrek waren aanwezig. 
Het feest begon op 2 mei met een rich-
ting noord vliegende visarend, die zowel 
boven de Vulkaan als Meijendel werd 
opgemerkt. Heel verrassend waren de 
vier zwarte ooievaars die op 7 mei boven 
Meijendel rondcirkelden en later naar 
het oosten wegtrokken. De tweede week 
van mei markeerde de komst van wiele-
walen. Zo zongen er op 7 mei drie in de 
Ganzenhoek (Meijendel); in De Horsten 
werd op 10 en 19 mei het ‘dudeljoo’ ge-
hoord. Grote afwezige dit jaar was de 
fluiter; er werd maar één waarneming be-
kend, namelijk op 9 mei in Meijendel.

Rovers in de lucht
Door de oostenwind werden er landelijk 
veel zwarte wouwen gemeld, in onze regio 
in ieder geval drie: op 7 mei 1 over het 
Bezuidenhout en op 8 en 9 mei steeds 1 
over Meijendel. Van 8 t/m 10 mei werden 
er her en der doortrekkende visarenden 

gezien; fraai was het exemplaar dat op 19 
mei aan de vijver van de Raaphorst ver-
bleef. 
Inmiddels had een paar Europese kanaries 
domicilie gekozen in de dennen rond 
hotel Duinoord aan de Wassenaarse Slag. 
De enige (!!!) doortrekkende zomertortel 
vloog op 8 mei over de Vulkaan. Dat was 
tevens de locatie waar op 10 en 11 mei een 
doortrekkende roodkeelpieper werd opge-
merkt. Een roodpootvalk trok daar langs 
op 11 mei. Eveneens op 11 mei gaven 
twee bijeneters kleur aan het luchtruim 
boven Meijendel. Rond die datum hield 
zich een roodhalsfuut, fraai in zomerkleed 
gestoken, op in de Starrevaart. 
Verrassend was de steppenkiekendief die 
op 12 mei in zuidelijke richting over 
Meijendel vloog.

Einde oostenwind en zichtbare trek
De 13de mei was de laatste dag met oos-
tenwind en deze dag leverde sterke stelt-
lopertrek op langs Scheveningen, met 

Zomertaling

Foto: Boudewijn Schreiner

Europese kanarie

Foto: Boudewijn Schreiner
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onder andere: 1020 bontbekplevieren, 595 
drieteenstrandlopers en 10 kleine strandlopers.
Onverstoord door langsfietsend strand-
verkeer zocht een kleine zilverreiger op 21 
mei naar voedsel op De Klip, Wassenaarse 
Slag. Op 27 mei vlogen er twee naar noord 
over de Vulkaan. 
Op 22 mei hielden drie bijeneters zich tij-
delijk op in Meijendel. In het Haagse Bos 
bivakkeerde op 25 en 26 mei een manne-
tje kleine vliegenvanger. 

Juni recordnat
Juni was een kletsnatte maand en dat 
drukte duidelijk het aantal vogelmeldin-
gen. Op 3 juni trokken 130 rotganzen naar 
noord langs Scheveningen. Hetzelfde 

 
    Veldwaarnemingen

deed een noordse stormvogel op 19 juni, een 
soort die je eerder in de herfst zou ver-
wachten. 
Opvallend was het mannetje  roodpootvalk 
dat op 21 juni werd gezien in Meijendel. 
En, als uitsmijter, vloog een rode wouw op 
26 juni over het Kievitsduin.
Veel zomerweer is er nog niet geweest, ter-
wijl de herfsttrek al op gang komt; rond 
het moment van schrijven (1e helft juli) 
vliegen witgatjes en regenwulpen alweer 
zuidwaarts. 
Over wat de zomer verder gaat brengen, 
meer in de volgende Wulp.

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

  
wel hun vaste paar. Ook op be drij ven-
terrein Ypenburg, in het Beatrix kwartier 
en op het Verhulstplein een zangpost. En 
is een ziekenhuis niet ook een beetje een 
bedrijf? Bij ziekenhuis Leyenburg zat er 
één. 

Het spoor
Langs het spoor een keurig rijtje rood-
staartwoongebiedjes. Drie in het gebied 
Laakkwartier-Hollands Spoor en twee bij 
Station Laan van NOI. Dat er op deze plek-
ken nog wat rommelhoekjes zijn is vast be-
langrijk. De omgeving van het broedpaar 
bij treinstation Ypenburg wordt echter 
steeds netter en opgeruimder.

Internationale zone
De bewakers van de internationale zone 
moesten wel wennen aan bezoekers met 
een verrekijker om, maar werden uiteinde-
lijk ook zelf enthousiast. Twee territoria. 
De vogels foerageren in de prachtige bloe-
mentuin rond het Worldforumcomplex. 

In de duinen
Vaste woonstedes op terreinen van Dunea 
en bij TNO in de duinen van Meijendel. De 
vogels maken soms wel uitstapjes de dui-
nen in, maar blijven toch het liefst op het 
bebouwde terrein. 

Ten slotte
In totaal dus dertig territoria. Wilt u graag 
een uitgebreider overzicht, stuur ons dan 
een bericht. U ontvangt dit dan deze herfst. 

Reinder de Boer (r.e.deboer@web.de) 
Fennie Steenhuis (fennie.steenhuis@ziggo.nl)

Zwarte Roodstaarten in het Haagse
Dertig territoria in werkgebied HVB 
In de vorige Wulp stond een oproep om 
waarnemingen te melden. Mede daardoor 
zijn er in 2016 twee keer zo veel meldingen 
gedaan als in 2015. In het werkgebied van 
de HVB zijn maar liefst 30 territoria gesig-
naleerd. Iedereen hartelijk dank voor het 
melden! Waar zijn ze gesignaleerd?

Scheveningse haven
Vogelkijkers gaan graag naar de kust. Dus 
was bekend dat de soort bij de haven zit. 
Maar vier territoria is een mooie score. En 
succesvolle broedgevallen ook nog eens. 

Binnenstad en winkelcentra
In de binnenstad probeerden mannetjes op 
zangposten – de Dagelijkse Groen markt 
en omgeving Herengracht – zich verstaan-
baar te maken. Zelfs op zondagmorgen is 
daar lawaai als resten van nachtelijk vertier 
worden opgeruimd. In de omgeving van 
winkelcentra De Savornin Lohmanplein 
en Leidsenhage werd ook een paar keer 
een vogel gehoord. Stiekem rekenen we de 
laatste ook mee met de Haagse lijst. 

Fabrieken en bedrijventerreinen 
De Binckhorst blijkt echt een bolwerk 
voor de ‘latdekker’ (Twents voor de ZR). 
Na een tip van de vaste stadsvogeltelster 
hier, bleken er maar liefst zes te zitten. Het  
bedrijventerrein Kerketuinen mist echter 
duidelijk iets. Geen enkele waarneming 
daar. 

Zou het er te netjes zijn? 
                      De energiefabriek in het  

                                 Regentessekwartier en  
   Van Vliet-afvalverwerking 

in Wate ringseveld hadden

Zwarte roodstaart man
Foto: Bert Hoogerhoud

MUS-rapport 2015
Onlangs is het MUS (Meetnet Urbane Soorten) rapport over 2015 op onze website gezet. 
U vindt het op de gebruikelijke plaats onder Inventarisatie/inventarisatierapporten. Het is 
niet de bedoeling dat er ook een papieren versie van verschijnt. U kunt het rapport evt. 
downloaden en uitprinten. Mocht u toch behoefte hebben aan een papieren versie, wilt u 
dat dan aan mij doorgeven per e-mail (tloorij@xs4all.nl). Bij voldoende belangstelling kun-
nen we dan kijken of we een potje kunnen vinden voor een kleine oplage. Dit zal dan tegen 
een gering bedrag verkrijgbaar zijn.
Tom Loorij

  Nieuwe leden
J. Lemstra, Den Haag
A.C. Boot, Den Haag
J. Augustinus, Den Haag
G. Heeringa, Den Haag
W.M.O. Breugom, Wateringen
J.C.L. Haumahu, Den Haag
J. B. Elders, Den Haag
L.van der Gronden, Voorburg
C. Gillavry, Delft
C.A. Bik, Den Haag
C. van Ierssel, Den Haag
P. van Klaveren, Leiden
R.W. van Belkum, Den Haag
F. Nutbey, Den Haag
J.J. Luijkx, Den Haag
D.M. Luijkx, Den Haag
H. Van Helden, Den Haag

R.M. Lintz Albanez, Den Haag
A.A. Looijestijn, Den Haag
W.C. Looijestijn, Den Haag
S. Looijesteijn, Den Haag
L. Looijestijn, Den Haag
Y. Trouwborst, Den Haag
B.T. Kruys, Den Haag
J.C. van Roy, Den Haag
Park Hoornwijck, Rijswijk
S. Lexmond, Zoetermeer
R.C. Demmenie, Den Haag
P. Jorna, Den Haag
R. Kramer, Den Haag
M.A. Kant, Den Haag
S. Molleman, Wassenaar
P. Grotenhuis, Den Haag
L. Boelen, Wassenaar

L. Plat, Zoetermeer
R.M. Schuitemaker, Den Haag
R. Verhaar, Monster
J.B. Zwijnenburg, Den Haag
J.J.Goeijenbier, Honselersdijk
C. van den Bor, Rijswijk
van Rijkhuizen Pikaar, Rijswijk
E. Herlaar, Den Haag
A.E. Weck- Brinkman, Den Haag
H.M. van de Schoor, Den Haag
K. van Rijn, Den Haag
C.H. Gëuze, Den Haag
T. de Heer, Poeldijk
J.C. de Heer, Poeldijk
A.J.M. Tetenburg, Den Haag
H. Freutel, Voorburg
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DOOR CAROLINE WALTA

Het is natuurlijk mooi om vogels te kijken, maar je passie met anderen delen is nog 
mooier. De Haagse Vogelbescherming bruist van enthousiastelingen die excursies 
verzorgen, lezingen houden, inventarisaties uitvoeren, broedplekken van stadsvogels 
beschermen, voorlichting geven via folders, een informatietelefoon bemannen, pers
berichten uitsturen, een blad samenstellen, foto’s maken, enzovoort... 

Een greep uit de activiteiten van het afgelopen kwartaal:

Onze Haagse vogelpassie delen

• Voorburg, redding diverse gierzwaluw
nesten tijdens onderhoudswerkzaam
heden (9 mei)

• Nationale Vogelweek, diverse gratis ex
cursies (1422 mei)

• Wijkcentrum Essesteijn in Voorburg:  
lezing over Vogels in de Wijk (22 mei)

• Golfbaan Leeuwenbergh, vogeltelling 
en ringen van jonge scholeksters, zie 
foto’s (21 en 29 mei)

• Molen de Vlieger, ooievaarsexcursie (25 
juni)

• Britse Junior School Vlaskamp, Engels
ta lige ooievaarslezing voor de kinderen, 
zie foto (29 juni)

Scholeksters ringen op Leeuwenbergh

De geringde scholeksters Lezing op de Britse School

Foto: Ingeborg VrolijkFoto: Caroline Walta

Foto: Caroline Walta

Adressen
Bestuur 
Voorzitter (vacant)
Vice voorzitter (vacant)
Secretaris (vacant)
Wim Kooij, penningmeester a.i.

De 4 demissionaire bestuursleden zijn op 
14 juli afgetreden (zie toelichting op pagina 3).

Tijdelijk correspondentieadres bestuur:
Duchattelstraat 17, 2596 EK  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
- Adri Remeeus (D-H noord): 06 - 53 42 56 02

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. 

Tijdens open dag in het asiel op
2 oktober 2016.

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 .............................  tijdelijk uitverkocht

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
Jubileumboek 90 jaar HVB .............................................  15,00
Te bestellen via www.haagsevogels.nl

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 met de klok mee:  Ransuil, Visarend, Blauwe Kiekendief (vrouw), Torenvalk 
(man), Bosuil, Buizerd, Blauwe Kiekendief (man), Buizerd, Steenuil (midden)
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