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Van de redactie
 

Het is steeds vaker in het nieuws: de aarde 
wordt warmer. Wat voor gevolgen heeft dat 
voor de vogels en wat kunnen wij eraan doen, 
overpeinst onze secretaris Anne-Marie Plate 
(blz. 3). Ook de afgelopen herfst was relatief 
warm. De gevolgen hiervan waren zichtbaar in 
de veldwaarnemingen in de Haaglanden (blz. 
11) en tijdens de Nationale Tuinvogelteldag 
(blz 6). 
Door het warmere klimaat kunnen diverse 
exotische vogelsoorten het hier steeds beter 
uithouden. Ontsnapte exemplaren fleuren de 
Hollandse vogelstand op als tropische verras-
singen in bonte verenkleden (blz. 22). Vogels 
en andere dieren die het niet uithouden in de 
natuur worden opgevangen door verschil-
lende opvangcentra. Ons eigen vogelasiel de 
Wulp werkt samen met vele andere. Die sa-
menwerking zou nog verder versterkt kunnen 
worden via deelname aan VOND (blz. 24).
Onze Vereniging kent vogels van diverse plui-
mage. Een van onze leden, Lidwien Chorus, is 
een artieste (blz. 20). 
De CEL biedt ook voor de komende tijd weer 
een gevarieerd programma (blz. 13). Daarnaast 
staan anderre activiteiten op het programma, 
waaronder een Vogelwachterscursus (blz. 
12)
De activiteiten van de Haagse Vogelbescher-
ming passeerden de revue tijdens de nieuw-
jaarsreceptie (blz. 4). Vlak voor het eind van 
2006 overleed een van onze oud-bestuursle-
den, Sjoerd Bakker (In Memoriam, blz. 19).
Een fiere buizerd kan soms bijna onsterfelijk 
lijken. Het zien van een dode buizerd inspi-
reerde Henry van Sandenburg tot een gedicht 
(blz. 0).
Ten slotte wil ik u melden dat de redactie van 
de Wulp blij is met de komst van het nieuwe 
redactielid Wil Eelsing. Hij stelt zich elders in 
dit blad voor.                  

 Klaas Tjoelker
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De Wulp is een kwartaaluitgave van de Haagse 
Vogelbescherming, die gratis wordt toegezonden 
aan de leden.

Wulp online
www.haagsevogels.nl

Kopij
Inleveren artikelen (max. 500 woorden) voor de 
volgende Wulp zo spoedig mogelijk, doch uiter-
lijk op 15 april 2007.

Redactie
Klaas Tjoelker (hoofdredacteur)
Dieuwertje
Wil Eelsing

Redactieadres
klaas.tjoelker@solcon.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om inge-
zonden artikelen in te korten of niet te plaatsen. 
Auteurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud 
van hun bijdragen. Publicatie betekent niet dat 
de daarin vermelde meningen het inzicht van de 
redactie of van de Vereniging weergeven.

Vormgeving en druk
Pasmans Offsetdrukkerij Den Haag
Oplage: 1300 exemplaren

Contributie
De contributie bedraagt vanaf 2007 minimaal 
€ 12,50 per jaar voor volwassenen; jeugdleden 
tot 16 jaar gratis; lidmaatschap voor het leven: 
€ 250,00 minimaal. Betaling op gironummer 
275200 t.a.v. Haagse Vogelbescherming.

ledenadministratie
Voor aanmelden van nieuwe leden, adreswijzigin-
gen en contributiebetaling kunt u terecht bij de 
ledenadministratie: 

Ingrid Megens
e-mail: hvbleden@planet.nl
Riouwstraat 206, 2585 HZ Den Haag
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foto voorplaat:  Door de zachte winters van de laatse jaren gaat het goed met het IJsvogeltje. 
In Nederland hebben we nu enkele honderden broedparen. Een strenge winter kan de populatie 
echter zo weer halveren.      Foto: Boudewijn Schreiner



DOOR ANNE-MARIE PLATE, secretaris

“Think globally, act locally”, een bekende 
uitspraak die zeker op onze vereniging 
van toepassing is. De naam zegt het im-
mers al: de activiteiten van de Haagse 
Vogelbescherming zijn in hoofdzaak ge-
richt op de regio Den Haag. Maar voor 
de ontwikkelingen buiten de Haagse 
regio kunnen wij onze ogen en oren niet 
sluiten. We lezen de laatste tijd in aller-
hande publicaties meer en meer alarme-
rende berichten over opwarming van de 
aarde en stijging van de zeespiegel. In de 
dubbele betekenis van het woord is de 
discussie “hot”.

Maar welke gevolgen zal dit hebben voor 
Den Haag, komen wij straks gedeelte-
lijk onder water te liggen? Zou dit dan 
betekenen dat wij onze aandacht vooral 
moeten gaan richten op watervogels? 
Het antwoord op deze en vele andere 
vragen is moeilijk te geven. Wel kunnen 
wij dichtbij constateren dat het klimaat 
aan het veranderen is, met alle gevolgen 
van dien.
Zo is het al weer een paar jaar geleden 
dat onze mensen van de wintervoedering 
actief zijn geweest, wegens milde tempe-
raturen was hiervoor geen noodzaak. 
Daarnaast waren de afgelopen zomer 

en herfst extreem warm; wat betekent 
dit voor de vogels? Moeten wij de vogels 
straks ’s zomers water geven of valt het 
allemaal wel mee? Als deze winter zo 
warm blijft, gaan de vogels misschien 
wel vroeger in het seizoen broeden en is 
er dan voldoende voedsel om de jongen 
te voeden?

Als de tijden veranderen moeten wij ook 
veranderen: zijn wij er klaar voor??

�

overpeinzingen 
van een bestuurslid

Foto: Klaas Tjoelker



De nieuwjaarsreceptie in De Wildhoef 
was ook dit jaar weer druk bezocht. Naast 
de trouwe leden die elkaar ieder jaar de 
beste wensen komen aanbieden, waren 
dit keer ook veel nieuwe gezichten te be-
speuren. Een goed teken, want iedereen 
weet: stilstand is achteruitgang. 

Betrokken leden zijn een must voor ie-
dere vereniging. Gelukkig kon onze 
voorzitter, Hank Hoogwout, in haar 
Nieuwjaarsspeech melden dat het aantal 
leden in vergelijking met 2005 is geste-
gen van 1096 naar 1112. In 2004 brachten 
de groene bonboekjes 47 nieuwe leden 
binnen, in 2006 zorgden cadeaubonnen 
voor een aanwas van 52 nieuwe leden 
in de eerste zes maanden van het jaar. 

Vernieuwende ideeën zijn blijkbaar nodig 
om mensen over de streep te trekken. In 
dit kader is vermeldenswaard dat de le-
denadministratie vanaf 1 december 2006 
in eigen beheer wordt bijgehouden door 
Ingrid Megens en Boudewijn Schreiner. 

In haar toespraak kon de voorzitter 
over 2006 meer positief nieuws melden. 
Allereerst natuurlijk het feit dat Lily 
Weerdesteijn in april koninklijk werd on-
derscheiden. Welke vereniging zou niet 
trots zijn op zulke leden? Andere memo-
rabele punten zijn dat de vereniging fi-
nancieel gezond is, dat een nieuwe redac-
tie voor De Wulp aan de slag is gegaan, 
dat de historie van de vereniging in het 
gemeentearchief van Den Haag is gewaar-

nieuwjaarsreceptie op 6 januari �007
DOOR DIEUWERTJE

Toespraak van de voorzitter tijdens de nieuwjaarsreceptie.
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borgd en dat het beeld ‘de Opvliegende 
Reiger’ op het vogeleiland in Meer en Bos 
een definitieve plaats heeft gekregen. 

Maar er is meer goed nieuws te melden. 
Voor de diverse groengebieden zijn door 
de Dienst Stadsbeheer in samenwerking 
met de groenverenigingen - waaronder de 
Haagse Vogelbescherming - beheervisies 
en beheerplannen opgesteld. Vinexloca-
ties als Ypenburg en Leidschenveen heb-
ben nog steeds de onverdeelde aandacht 
van onze vereniging met positieve gevol-
gen voor de vogels. Ook bij de nieuwe 
bouwplannen voor het TNO-terrein in 
Ypenburg is de vereniging nadrukkelijk 
betrokken. 
Minder positief is het feit dat de jaren-
lange inzet om met de gemeente Den Haag 
te komen tot een gebruiksovereenkomst 
ter waarborging van de vogelrustgebie-

den, niet succesvol kon worden afgerond. 
Zowel de Dienst Stedelijke Ontwikkeling 
als de betrokken wethouder hebben op 
het laatste moment afgehaakt. Jammer, 
een gemiste kans voor de vogels én voor 
Den Haag. 

Tot slot riep de voorzitter de leden op zich 
te beraden op de nabije toekomst, waarin 
de termijn voor een aantal bestuursleden 
ten einde zal lopen. Nieuwe bekwame be-
stuurders  zullen nodig zijn om de vereni-
ging de komende jaren - waarin veel ver-
anderingen worden verwacht -  te leiden. 

Met een woord van dank voor alle vrij-
willigers die zich in 2006 hebben ingezet 
voor het belang van de Haagse vogels, 
wenst de voorzitter namens het bestuur 
de aanwezige en niet-aanwezige leden een 
voorspoedig 2007 toe.

�

Een hapje en een drankje ontbraken niet op de nieuwjaarsreceptie.
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DOOR KLAAS TJOELKER 

De herfst bleef lang zacht, dus de trek-
vogels hadden geen haast om naar het zui-
den te vertrekken. Tijdens de Nationale 
Tuinvogeltelling van 16 en 17 december 
2006 bleek dat heel wat lijsters, tjiftjaf-
fen, zwartkoppen, witte kwikstaarten en 
zwarte roodstaarten Nederland nog niet 
verlaten hadden. 

In de top tien vonden enkele verschuivin-
gen plaats in vergelijking tot vorig jaar. 
Zo kwam de ringmus nu niet voor in de 
top tien, terwijl de houtduif juist wel bij 
de eerste tien eindigde.

Vogels tellen vanachter het raam: 
de tuinvogeltelling

6

De merel, de meest aangepaste tuinvogel. 
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Hoewel de uitkomsten van deze vogeltel-
ling slechts een indicatie geven van het 

Top tien landelijk 2006 Top tien landelijk 2005

1 Huismus 79.824 1 Huismus 56.346

2 Koolmees 55.730 2 Koolmees 54.167

3 Merel 31.976 3 Merel 31.015

4 Pimpelmees 30.472 4 Pimpelmees 25.359

5 Kauw 29.906 5 Vink 21.599

6 Spreeuw 29.199 6 Spreeuw 18.053

7 Vink 27.364 7 Kauw 16.559

8 Turkse tortel 20.790 8 Turkse tortel 14.008

9 Houtduif 14.482 9 Roodborst 10.615

10 Roodborst 13.559 10 Ringmus 10.380

Deelnemende tellers 10.361 Deelnemende tellers bijna 14.000



De Tuinvogeltelling werd georganiseerd 
door de Nederlandse Vogelbescherming 
en SOVON. 
Natuurlijk deden ook leden van onze 
vereniging mee. Eén van hen beschreef 
haar impressies voor De Wulp. Die 
vindt u op de volgende pagina.

7

Gerangschikt naar het aantal plaatsen 
waar de soort is waargenomen

1 Merel 8.758

2 Koolmees 8.742

3 Roodborst 7.477

4 Pimpelmees 6.860

5 Huismus 6.375

6 Vink 5.808

7 Turkse tortel 5.517

8 Ekster 5.073

9 Kauw 4.329

10 Heggenmus 3.958

voorkomen van de vogels, is het toch wel 
interessant om de cijfers wat nader te be-
kijken.

Er deden minder tellers mee, maar zij tel-
den meer vogels!

In aantal vogels wint de huismus het 
ruimschoots: het is nog steeds een tal-
rijke vogel! 
Maar als gekeken wordt naar op hoeveel 
plaatsen de soort is waargenomen, dan 
wint de merel het ruim van de huismus. 
Blijkbaar is de merel onze meest aange-
paste tuinvogel!

Even 
voorstellen...
Mijn naam is Wil Eelsing (45) en 
ik maak sinds het begin van dit 
jaar deel uit van uw redactie. 
Ik heb een achtergrond in taal en 
letterkunde en ben in het dagelijks 
leven beleidsambtenaar bij het 
Openbaar Ministerie. 

Als oud-redacteur van allerlei pa-
pieren en digitale publicaties bleek 
het journalistieke bloed na een 
jaar vrijwilligerswerk bij Vogelasiel 
De Wulp te kruipen waar het niet 
gaan kon. Op het moment dat de 
Wulpredactie om versterking vroeg 
had ik al ja gezegd voor ik het goed 
en wel besefte. 
Vanaf dit nummer ben ik dan ook 
blij om zowel mijn interesse voor 
vogels als die voor redactie te com-
bineren.



DOOR ANNEMIEKE JANSEN

Zondag 17 december �006, 10.00 uur
Met een dampende mok koffie had ik 
me voor het raam geïnstalleerd. Vanuit 
deze positie had ik goed uitzicht op de 
tuin. De verrekijker, vogelgids, score-
tabel en pen lagen klaar. Ik ging mee-
doen aan de nationale tuinvogeltelling 
die Vogelbescherming Nederland in het 
weekeinde 16 en 17 december voor de 
vierde keer organiseerde. 

Wat zie ik?
De opgave was om een uur lang alle vo-
gels te tellen die je ziet. Dat wil zeggen 
alleen de vogels die in de tuin komen, niet 
wat overvliegt. Net op het moment dat ik 
wilde gaan tellen vonden drie buurkatjes 
het nodig om in de tuin te komen spelen. 
Ze waren in augustus in een paar tuinen 
verderop geboren en waren nu al zo groot 
dat ze de ‘’wijde wereld’’ introkken. Na 
een kwartiertje waren ze weg en dat leek 
mij een goed moment om met tellen te 
beginnen.

Foto: Annemieke Jansen

Vogels tellen 
vanachter het raam

En de winnaar is...
Ik had verwacht dat ik het meeste stads- 
en houtduiven zou zien, want ik woon in 
de Haagse binnenstad, maar de pimpel-
mezen scoorden net iets hoger: 11 tegen 
10. Op de derde plaats eindigde de merel 
met 5 waarnemingen en op de vierde 
plaats de koolmees met 4 waarnemin-
gen. Het was heel leuk om te zien, dat een 
koolmees zich ging wassen in een plasje 
van een boomholte. Later zag ik hem op 
een takje zijn veren uitschudden. Verder 
registreerde ik 3 roodborsten, 1 winterko-
ning en 1 heggenmus.

landelijke score
‘s Avonds was de tuinvogeltelling in het 
NOS Journaal. Landelijk scoorde de huis-
mus het hoogst, met 76.824 waarnemin-
gen. Ik heb hem niet gezien, maar vijf an-
dere vogelsoorten die ik wel heb gezien, 
staan ook landelijk in de top tien.
De score is na te lezen op de website van 
de Vogelbescherming: www.tuinvogeltelling.

�



De dode buizerd
DOOR HENRY VAN SANDENBURG

langs stille vleugelpen
kruipt laag de winterwind

ik zie de sterke klauw
in een verkrampt gebaar

van prooi beroofd

de borst nog warm
van ’t weggevlogen leven
dat eens, heerszuchtig,
hoog in zonlicht steeg

maar nu in ’t staroog dooft

(Sorghvliet, winter 2007)

�

Foto: Annemieke Jansen



Dierenspeciaalzaak 

Joh. Zandvliet
Alles voor uw 

huisdier
Sinds 75 jaar uw vertrouwd adres
Ruime sortering vogelvoeders

Thomsonlaan 114
Den Haag
Tel.  (070) 345 03 06

LID DIBEVO
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Veldwaarnemingen

Ook midden in de stad valt veel te zien: de 
vele waterpartijen zijn goed voor behoor-
lijke aantallen kuif-, tafel-, slob- en krakeen-
den en zelfs nonnetjes op de Koekamp. 
Dodaarzen en grote gele kwikstaarten onder 
het torentje van Balkenende. Bij het 
Provinciehuis vliegt een smelleken voor-
bij en scharrelt een kleine bonte specht. 
Verder hebben de halsbandparkieten de 
Rijswijkse parken verruild voor het 
Korte Voorhout waar ze het Ministerie 
van Financiën en de Amerikaanse am-
bassade mooi wit schilderen. 

IJsvogels worden uit de gehele stad ge-
meld onder meer het Haagse Bos, waar 
ook bosuilen zich lieten horen, terwijl 
ransuilen op Waalsdorp opvlogen. Een 
bonte kraai bij Madurodam en kruisbek-
ken in het Hubertuspark. 

In Meijendel verbleven maar liefst 18 
nonnetjes en eenzelfde aantal krooneen-
den. Hier werd ook eenmalig een onvol-
wassen zeearend waargenomen. 
De weilanden tegenover Lentevreugd 
herbergen wederom wilde zwanen ter-
wijl tien kilometer landinwaarts in de 
Zoetermeerse polder en op de Starrevaart 
kleine zwanen verblijven. Het maximum 

Rondom Den Haag, oktober - januari
DOOR WOUTER PLOMP

aantal grote zilverreigers staat op drie 
(Duijvenvoorde).

Tot slot de categorie heel vroege voorjaars-
waarnemingen: overvliegende lepelaars op 
20 januari en al een nestje koolmeeseieren 
op 13 januari! 
Ook grappig zijn de grote verschillen 
tussen fenologische waarnemingen in 
onze omgeving en die van Nico de Haan 
(Nederlands bekendste televisievoge-
laar) in de Gelderse vallei. Waar hij op 
zijn website (www.nicodehaan.nl) in janu-
ari op zoek gaat naar de eerste zingende 
zanglijster, heggenmus of koolmees, werd in 
het Haagse op de kortste dag van het 
jaar al zang van deze drie soorten vastge-
steld, evenals van boomklever, boomkruiper 
en groene specht.

Er zijn zelfs nonnetjes waargenomen op de Koekamp.
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Vogelwachterscursus

De Commissie Veldwerk organiseert in het voorjaar van 2007 weer een vogelwach-
terscursus voor leden. Er wordt tijdens deze cursus onder meer aandacht  besteed 
aan het herkennen van verschillende vogelgeluiden en het gebruik van de BMP-tel-
methode. Na het volgen van deze cursus kunnen de deelnemers broedvogelinven-
tarisaties uitvoeren voor de Haagse Vogelbescherming en SOVON in de groenge-
bieden in en om Den Haag.
Ook als je de cursus al eens gevolgd hebt, maar van mening bent dat je nog niet 
helemaal klaar bent voor het echte inventarisatiewerk, ben je van harte welkom.   

Voorlopig cursusprogramma
Zondag 25 maart: Ochtendexcursie en introductie
Woensdag 28 maart: Theorieavond: vogelzang en andere kenmerken
Woensdag 4 april: Theorieavond: BMP methode, door Arend van Dijk, SOVON
Woensdag 11 april: Theorieavond: beheer, Flora- en faunawet, etc.
Zondag 15 april:  Ochtendexcursie: vogelgeluiden en telmethode
Zondag 22 april:  Ochtendexcursie: vogelgeluiden en telmethode
Zondag 29 april:  Ochtendexcursie in Solleveld: vogelgeluiden en telmethode
Zondag 6 mei: Ochtendexcursie en evaluatie

De theorieavonden worden gehouden in het Milieu Service Punt Zuiderpark, 
Anna Polakweg 7, tel: 070-3051426, 
aanvang 20.00 uur.

De cursus is gratis en de deelnemers krijgen na 
aanmelding en vóór aanvang het volledige en 
definitieve cursusprogramma toegestuurd.

Voor inlichtingen of aanmelding (maximaal 25 deelnemer) kunt u tussen 18.00 en 
20.00 uur bellen met:

Ruud van der Waard        of    Peter Waenink
070 - 3467077    070 - 3994610

1�
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Zaterdag �� februari �007: Zuideinderplas 
(nieuwkoop).
Ochtendexcursie met eigen vervoer **/*** 
(zie kader).
Leiding: Jaap Zoet.
Bijzonderheden: we maken een wandeling 
om/langs de plas.
Verzamelpunt: Ministerie van Landbouw.
Tijdstip: 8.30 uur.
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres.
Kosten: vervoer.

Zondag � maart �007: De Horsten.
Ochtendexcursie ** (zie kader).
Leiding: Maarten Souverijn.
Bijzonderheden: we maken weer eens een 
wandeling op het landgoed en gaan 
op zoek naar de ijsvogel, havik en zwarte 
specht.
Verzamelplaats: parkeerplaats De Horsten.
Tijdstip: 9.00 uur.
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres.
Kosten: entree De Horsten.

Zaterdag 10 maart �007: Boer Ghijssel/
Kinselmeer/Polder IJdoorn.
Dagexcursie met eigen vervoer** (zie kader).
Leiding: Nicolette Rab.
Reeds volgeboekt.

Zaterdag �� maart �007: Clingendael.
Ochtendexcursie * (zie kader).
Leiding: Ton Haase.
Bijzonderheden: we maken een rustige en 
aangename wandeling door het park

om de eerste vogelgeluiden van dit jaar weer 
op te halen.
Verzamelpunt: hoofdingang Wassenaarse-
weg (naast ANWB).
Tijdstip: 9.00 uur.
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres.
Kosten: geen.

Zaterdag �1 maart �007: 
oostvaardersplassen.
Dagexcursie met eigen vervoer */** (zie kader).
Leiding: Joop van Uden.
Bijzonderheden: we bezoeken in de polder 
weer een paar vogelrijke uitkijkpunten
en hopen flinke aantallen late wintergasten 
en vroege zomergasten te zien.
Verzamelpunt: Ministerie van Landbouw.
Tijdstip: 8.00 uur.
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres.
Kosten: vervoer.

Zaterdag 7 april �007: Kijfhoek en Bierlap.
Ochtendexcursie *** (zie kader).
Leiding: Corrie Ammerlaan.
Bijzonderheden: we maken een behoorlijk 
zware wandeling door een groot deel 
van het terrein dat vrij heuvelachtig is. We 
gaan op zoek naar havik, boomleeuwerik,
goudvink en de boompieper.
Verzamelpunt: parkeerplaats Kievitsduin.
Tijdstip: 8.30 uur. 
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres. Let op: in verband 
met het aantal te bestellen entreebewijzen 
even laten weten als je kaarthouder bent.
Kosten: entree duingebied.

 Dag(deel)excursies

Contactadres CEl: Nicolette Rab 
Tel. CEL: 070-��� �� 7� of 
06-18 43 69 25,
E-mail: nicsvg@wanadoo.nl

Aanbevolen voor alle excursies:

warme kleding en laarzen of 
waterdicht schoeisel
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Zaterdag 1� april �007: Breskens e.o.
Lange dagexcursie met 1 à 2 busjes ** 
(zie kader).
Leiding: Jaap Zoet.
Bijzonderheden: als de wind gunstig is, be-
zoeken we gedurende de ochtend de trektel-
post.
Laat het weer het afweten (ongunstige wind) 
dan bezoeken we wat gebieden in de buurt. 
We vertrekken vroeg en zijn omstreeks 20.00 
uur weer terug in Den Haag.
Indien gewenst, kunnen we onderweg ergens 
iets simpels eten (snackbar).
Verzamelpunt: Ministerie van Landbouw.
Tijdstip: 7.00 uur.
Opgave en kosten: deelnemers dienen zich 
vooraf op te geven door storting van 28 euro 
(voor niet-leden 30,50 euro en jeugdleden 10 
euro) op de girorekening van de vereniging, 
afdeling excursies (zie kader). Het bedrag 
moet vóór 24 maart 2007 zijn ontvangen. 
De prijs voor deze excursie is iets verhoogd 
i.v.m. het behoorlijke aantal te rijden kilo-
meters. 

Zondag �� april �007: Kinderdijk.
Dagexcursie met eigen vervoer *** (zie kader).
Leiding: Ton Haase.
Bijzonderheden: We maken een lange wan-
deling (10 km) in en rond dit watergebied 
met zijn molens.
Verzamelpunt: Ministerie van Landbouw.
Tijdstip: 8.00 uur.
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres.
Kosten: vervoer.

Zaterdag �� april �007: Ackerdijkse 
Plassen.
Ochtendexcursie met eigen vervoer** (zie kader).
Leiding: Joop van Uden.
Bijzonderheden: o.l.v. Barry Theunissen ma-

ken we een wandeling in dit slechts onder 
begeleiding te betreden fraaie natuurgebied.
Verzamelpunt: Ministerie van Landbouw.
Tijdstip: 8.00 uur.
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres.
Er kunnen slechts 15 deelnemers mee: wees 
er snel bij, vol is vol!
Kosten: vervoer en rondleiding (4 euro).

Zaterdag � mei �007: Brabantse Biesbosch 
(Hank).
Dagexcursie met eigen vervoer */** (zie kader).
Leiding: Jaap Zoet en Maarten Souverijn.
Bijzonderheden: we maken in de ochtend 
een vaartocht en in de middag bezoeken we 
nog een paar vogelrijke plekken.
Verzamelpunt: Ministerie van Landbouw.
Tijdstip: 8.00 uur.
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres.
Kosten: vaartocht (10 euro) en vervoer. 

Vrijdag 11 tot en met maandag 1� mei: 
Trekkershuttentocht.
Meerdaagse ‘low-budget’ excursie** (zie kader).
Zie elders in deze Wulp voor meer informa-
tie.

Zaterdag 1� mei �007: noord Holland: 
IJsselmeerkust.
Dagexcursie met eigen vervoer ** (zie kader).
Leiding: Nicolette Rab.
Bijzonderheden: vandaag bezoeken we de 
Vooroever en de Onderdijk bij de plaatsen
Medemblik en Enkhuizen en nemen we een 
kijkje in de Wieringermeer. 
Verzamelpunt: Ministerie van Landbouw.
Tijdstip: 8.00 uur.
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres.
Kosten: vervoer.

 Dag(deel)excursies



Zaterdag �6 mei �007: Hitland.
Ochtendexcursie met eigen vervoer** (zie kader).
Leiding: Ton Haase.
Bijzonderheden: we maken een wandeling 
in dit gebied dat we ooit eerder in de winter 
hebben bezocht. We hopen dat het ook later 
in het seizoen de moeite waard zal zijn.
Verzamelpunt: Ministerie van Landbouw.
Tijdstip: 8.00 uur.
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres.
Kosten: vervoer.

Zaterdag � juni �007: Quackjeswater.
Ochtendexcursie met eigen vervoer** (zie kader).
Leiding: Joop van Uden.
Bijzonderheden: we maken een mooie wan-
deling in dit gebied.
Verzamelpunt: Ministerie van Landbouw.
Tijdstip: 8.00 uur.
Kosten: vervoer.

CEl Dia-lezingen 
voorjaar �007
Maandag 1� februari �007
Spreker: Ed Opperman.
Onderwerp: meeuwen en sterns.
Vanavond zal Ed ons proberen wat 
meer inzicht te geven in de deter-
minatie van de verschillende kleden 
van meeuwen en sterns. 

Maandag 1� maart �007
Spreker: Michel de Lange
Onderwerp: zeetrektellen.
Deze avond zal Michel als zeer er-
varen zeetrekteller, enige uitleg 
geven over het wel en wee van de 
zeetrek, met name langs de kust van 
Scheveningen.

Mededeling CEL-reglementen
Het bestuur van de Haagse Vogelbescherming heeft op 21 augustus 2006 de ver-
nieuwde CEL-reglementen goedgekeurd. Het betreft:

✓ Reglement Commissie Excursies en Lezingen der Haagse Vogelbescherming
✓ Reglement Chauffeurs en Excursieleiders van de Commissie Excursies en 

Lezingen der Haagse Vogelbescherming
✓ Reglement Deelname Excursies/reizen van de Commissie Excursies en Lezingen 

der Haagse Vogelbescherming + Toelichting. 

BelanGriJk: in dit reglement is vooral het artikel wat betrekking heeft op de 
annulering door de deelnemer in belangrijke mate gewijzigd.

Indien u kopie van een bovenstaand reglement wenst te ontvangen kunt u hiervoor contact opne-
men met Jan Pietersen, telefoon 070 - 3672585 of via jan.pietersen@planet.nl

 Dag(deel)excursies

1�

noteer alvast in uw agenda: EXCURSIE In VooRBEREIDInG
Een midweek vogelexcursie op de Wadden met het zeilschip “Confiance”, van maan-
dag tot en met vrijdag. Periode: medio september 2007.  Kosten: €250!
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Leiding: Nicolette Rab 
Max:17 personen

Ons jaarlijkse sportieve low-budget lang-
weekend gaat in 2007 naar Twente en de 
Achterhoek. Voor ons een nieuwe streek 
met veel verschillende natuurgebieden waar 
de seniorenreis al tweemaal met succes heen 
geweest is.

We verblijven op een camping net onder 
Haaksbergen dicht bij de Duitse grens. 
Er is veel bos en hoogveen zoals “het 
Buurserzand”, ‘t Aamsveen, maar ook `t 
Zwillbröckervenn met de flamingokolonie 
gaan wij zeker een bezoek brengen. Losser 
met het Dinkelgebied is ook vogelrijk. 
Watervogels, maar ook geelgors, wiele-
waal, vliegenvangers, fluiters en grote gele 
kwikstaart broeden er, evenals alle soorten 
spechten. Het zal ons dit jaar toch moeten 
lukken om een zwarte specht en kleine 
bonte specht te scoren.  
Het in Duitsland gelegen vogelreservaat het 
Rieselfelder (vlak bij Munster) is ook een 
mogelijkheid, evenals het Forst Bentheim, 
een soort oerbos, kortom het zal moeilijk 
worden  een goede keus te maken. 

De streek leent zich ook weer voor prachtige 
fiets- en wandeltochten, die we dan ook zeker 
veel zullen maken. We staan vroeg op om de 
beste tijd om te vogelen goed te benutten. 
Het zal in ieder geval een vol programma zijn 
en een goede conditie is vereist.
Ons verblijf is op: Camping ” ‘t Stien ‘n 
Boer” www.stien-nboer.nl 
 We beschikken over comfortabele 3 x 5 per-

soons bungalowtenten: d.w.z. grote volledig 
ingerichte tenten met 3 afgescheiden slaap-
gedeeltes, een volledige keukeninventaris 
en koelkast. Douche en toilet in het nabij 
gelegen toiletgebouw. Er is wel elektriciteit 
en water uit een tappunt naast de tent. Er 
is een kachel voor wanneer het erg koud 
is. Deze tenten zijn warmer dan de hutten 
van vorig jaar. Er zijn echte bedden maar we 
moeten zelf een slaapzak en kussen meene-
men. Bij slecht weer kunnen wij beschikken 
over een recreatieruimte. De mogelijkheid 
bestaat om een eigen tentje neer te zetten.  
www.comforttent.nl 
 
Low-budget betekent ook: zelfverzorging 
van de broodmaaltijden. De warme maaltijd 
zal uit een soep met broodmaaltijd (vrijdag) 
bestaan en 2x een maaltijd van de camping. 
Op de laatste dag eten we een hapje onder-
weg voor eigen rekening.

kosten: €150.00  

Opgave: door storting van een aanbeta-
ling van €50,00 vóór 15 maart en het res-
tant van €100,00 vóór 15 april 2007 op 
girorekening: 271.84.86. t.n.v. de Haagse 
Vogelbescherming,  afd. excursies.
De inschrijving vindt plaats op volgorde 
van binnenkomst van de aanbetaling! 
Annulering/reisverzekering zelf verzorgen. 
Reglement deelname excursies/reizen 2006 
is van toepassing.

Informatie en vragen bij: Nicolette Rab:
tel. 070-3548974/06-18436925 
nicsvg@wanadoo.nl

 Meerdaagse excursies

Trekkershuttenweekend: 
Twente en de Achterhoek
11 t/m 1� mei �007 *** (zie kader excursies)



Het programma zal bestaan uit grotere 
of kleinere bezoeken aan de specifieke 
vogelgebieden op zoveel mogelijk eilan-
den, waarbij we ook Zeeuws-Vlaanderen 
en het Zwin niet bij voorbaat uitsluiten. 
Het belooft dus weer een interessante 
week te worden, in een periode waar de 
bomen nog niet volop blad bezitten, de 
terugtocht van de vogels vanuit de over-
winteringgebieden nog bezig is en de 
dagen al lekker lang zijn.

Voor het onderkomen is de keus geval-
len op het schitterend gelegen landgoed 
Rijckholt in Geersdijk op het eiland 
Noord-Beveland, dus behoorlijk cen-
traal gelegen. De horecaverzorging zal 
daar geheel verzorgd worden door “De 
Korenbeurs” uit Kortgene. Het verblijf 
is op basis van volpension. Elke dag zal 
er een wisselend driegangendiner wor-
den geserveerd (afwisselend een hoofd-
gerecht van vis of vlees). ’s-Morgens een 
goed ontbijt, waarbij we zelf ons lunch-
pakket kunnen klaarmaken. 
We gaan ook deze keer met twee busjes 
en er is plaats voor 17 personen in to-
taal.

Het vertrek is op maandag 23 april om 
09:00 uur vanaf het Centraal Station van 
Den Haag en de terugkomst zal zijn op 
vrijdag 27 april rond 20:00 uur. 
De lunch op de eerste dag (lunchpakket 
meenemen) en het diner op de laatste 
dag zijn voor eigen rekening. 
De prijs van de excursie bedraagt €385,00 
p.p. op basis van een tweepersoonska-
mer. De toeslag voor een eenpersoonska-
mer is €12,50 per persoon per dag (dus 
€50,00 p.p. in totaal). 
Inschrijving door middel van storting 
van €100 op rekening nummer 2718486 
ten name van Haagse Vogelbescherming 
afd. Excursies te Den Haag, onder ver-
melding van Zeeland april. Het reste-
rende bedrag dient vóór 30 maart 2007 
op bovengenoemde rekening te zijn bij-
geschreven. 
Het Reglement Deelname Excursies/
Reizen van 21/08/2006 is op deze excur-
sie van toepassing. Voor een eventuele 
reis-, ongevallen- of annuleringsverze-
kering enzovoort dient men zelf zorg te 
dragen. 
De leiding van de excursie berust bij het 
duo Jaap Zoet en Jan Pietersen.

Seniorenreis �007 naar Zeeland
�� t/m �7 april �007

Eén van de provincies waar onze excursies nog al eens naar toe gaan is de 
provincie Zeeland. De ontwikkelingen op natuurbeschermingsgebied zijn er de 
afgelopen jaren groots geweest en de vruchten kunnen nu al op diverse Zeeuwse 
eilanden geplukt worden. De seniorenreis is gepland in week 17 (maandag �� t/m

 vrijdag �7 april �007).
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H E T  K A D E R
• Verzamelpunt voor excursies met busjes en eigen vervoer: parkeerplaats van het Ministerie van 

Landbouw en Visserij, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag.
• Voor de dagexcursies met eigen vervoer geldt: bij aanmelding dient u op te geven hoeveel deelnemers 

u kunt meenemen of dat u met een deelnemer wilt meerijden. Telefoon: 070 3548974. Kosten voor 
meerijden: 6 euroct. per km, af te rekenen met uw collega-deelnemer.

• Voor de (bus)excursies, waar kosten aan verbonden zijn, dient u het aangegeven bedrag te storten op 
Postbanknummer 271.84.86 van de Vereniging voor Vogelbescherming Den Haag e.o., afdeling excur-
sies te Den Haag.

• Deelname is naar volgorde van opgave.
• Annuleringen dienen schriftelijk of telefonisch te worden medegedeeld aan de heer Jan Pietersen, 

Hengelolaan 948, 2544 GK Den Haag, 
 telefoon 070 367 25 85.
• Met het verschijnen van deze agenda vervalt automatisch de vorige.
• Deelname aan excursies geschiedt op basis van het reglement deelname excursies 2006. Dit reglement 

is voor belangstellenden verkrijgbaar bij Jan Pietersen, Hengelolaan 948, 2544 GK Den Haag.
• 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

Algemene tip: deelnemers wordt m.b.t. de excursies aangeraden waterdicht schoeisel mee te nemen, voldoende 
kleding en wat te eten en te drinken voor onderweg, daar er niet altijd een uitspanning kan worden bezocht.

Vroege Vogeltochten 
in het Westduinpark
Zoals gebruikelijk starten er in april, 
in samenwerking met Joost Blommers 
van de KNNV, een viertal vroege vogel-
wandelingen. Deze zullen ieder ander-
half uur duren en altijd op de donder-
dagochtend plaatsvinden. Het begin- 
en eindpunt en ook de route van de 
wandeling zijn elke keer hetzelfde. 
Mocht iemand een keer iets later 
komen of eerder weg moeten dan is de 
route bekend.
Verzamelpunt: hoek Laan van Poot/
Fuutlaan.
Tijdstip: 6.30 uur tot 8.00 uur. 
1e Wandeling: donderdag 5 april 2007. 

Excursie in reservaat 
ockenburgh

Op zondag 25 februari kunt u reser-
vaat Ockenburgh bezoeken. 
Leiding: Hetty Mos.
Verzamelpunt: oprit van crematorium 
Ockenburgh, Ockenburghstraat 21.
Tijdstip: 10.00 uur.
Tijdsduur: + 1½ uur.

Geïnteresseerden dienen zich vooraf 
telefonisch (na 18.00 uur) of per e-
mail op te geven. Tel: 070 - 3557769 
of e-mail: h.j.mos@wanadoo.nl.

Maximum aantal deelnemers: 20.



IN MEMORIAM 
Sjoerd Bakker

1 juli 1915 -  30 december 2006

DOOR FREDERIK HOOGERHOUD (namens de Vereniging)

Net voor het oude jaar vervlogen was, kre-
gen wij bericht dat ons oud bestuurslid 
en vogelwetkenner Sjoerd Bakker aan zijn 
laatste reis is begonnen. Reizen en kennis 
vergaren over vogels en vogelbescherming 
was zijn grote passie. In 1951 werd hij door 
het toenmalige ministerie CRMW beëdigd 
als controleur Vogelwet 1936. Zijn roem 
als bevlogen en deskundig opleider snelde 
hem vooruit. Toen hij uiteindelijk in 1974 
om gezondheidsredenen moest stoppen 
met deze activiteiten, had hij als vrijwil-
liger van de Haagse Vogelbescherming in 
vijftig Nederlandse gemeenten 110 mensen 
opgeleid die allen slaagden voor het zware 
examen.
In de jaren zestig maakte Sjoerd deel uit 
van ons bestuur. In het veld bleek hij een 
enthousiasmerend excursieleider. Verder 
was hij actief in de vogelwachtcommissie. 
Om zijn werkdruk te verminderen stelde 
hij zijn bestuursfunctie in 1970 ter be-
schikking. 
Over de morfologie van de Nederlandse 
vogels hoefde je hem niets te vertellen; een 
vodje veren determineerde hij zonder aan 
te raken als “hmm, bosrietzanger!”
Gelukkig is hij in staat geweest zijn kennis 
te verspreiden en heeft zo een belangrijk 
deel van zijn erfenis zeker gesteld. Ook in 
zijn werk bleek Sjoerd zeer gewaardeerd, 
hij werd daarvoor benoemd tot Ridder in 
de Orde van Oranje Nassau.

Een aimabel en serieus mens is van ons 
heen gegaan. 

We wensen familie en de goede vrienden 
veel sterkte met de leegte die zijn verschei-
den zal achterlaten.

1�

MUS, 
Meetnet Urbane Soorten
DOOR KLAAS TJOELKER

 
Stadsvogels zijn bij veel mensen de meest 
bekende vogelsoorten. Zelfs Haagse 
Harry kent waarschijnlijk wel de mus 
en de merel. Gek genoeg is er juist vrij 
weinig bekend over hun aantallen en de 
trends daarin. Daarom willen SOVON 
en Vogelbescherming Nederland in 2007 
een meetnet opzetten voor urbane soor-
ten (stadsvogels). Dit meetnet (MUS) 
wordt laagdrempelig: zowel de huidige 
vogeltellers als nieuwelingen kunnen 
meedoen.
 
Binnen postcodegebieden wijst SOVON 
een achttal punten aan. Per punt worden 
gedurende vijf minuten alle individuele 
vogels genoteerd die een binding heb-
ben met het terrein: fouragerende me-
rels, zingende heggemussen, rustende 
houtduiven, maar ook jagende sperwers. 
Overtrekkende wulpen bijvoorbeeld 
worden niet geteld. Er komen drie tellin-
gen per seizoen.

MUS biedt een goede gelegenheid om 
met vrij weinig tijdsinvestering een bij-
drage te leveren aan de kennis over de 
verspreiding van de Nederlandse stads-
vogels.
 
U kunt meer lezen over het Meetnet 
Urbane Soorten op internet: 
www.sovon.nl

Aankondiging



Je kunt vogels fotograferen, beluisteren, 
verzorgen, tellen en ga zo maar door. 
Lidwien laat zien dat je er ook prachtige 
meerkleuren litho’s van kunt maken. 
Aan de hand van eigen vogelwaarnemin-
gen probeert zij de vogel in zijn meest 
treffende positie weer te geven. Haar 
nonnetjes en de blauwborst lijken inder-
daad zo uit Meijendel weggevlogen. 

Lidwien beperkt haar terrein overigens 
niet tot Nederland. Eigen vogelwaarne-

mingen in Griekenland en Zweden leve-
ren prachtig materiaal voor haar litho’s 
op. Zo trof zij in Zweden een pareldui-
ker in zomerkleed, terwijl deze vogel in 
Nederland meestal in winterkleed wordt 
waargenomen. Voor haar volgende 
litho staat een Zweedse roodkeelduiker 
model! 

Lidwien, al meer dan twintig jaar als do-
cent tekenen verbonden aan het Sorgh-
vliet Gymnasium, legt uit dat het maken 
van litho’s een ambachtelijke techniek 

leden van de Haagse Vogelbescherming: 
vogels van diverse pluimage
DOOR DIEUWERTJE

Vanzelfsprekend zijn de leden van onze vereniging vogelliefhebbers. Maar binnen die 

categorie blijken grote verschillen te bestaan. Ieder voelt zich op zijn eigen manier ver-

bonden met de natuur en de vogels. Ieder heeft zijn eigen invalshoek. In de komende 

Wulpen gaat de redactie op zoek naar verenigingsleden die vertellen wat vogels en de 

HVB voor hen betekenen. Kunstenares lidwien Koolschijn-Chorus bijt de spits af. 

Lidwien Chorus aan het werk
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is. De afbeelding wordt op steen gete-
kend en vervolgens per kleur op papier 
afgedrukt. Een afbeelding met bijvoor-
beeld zeven kleuren, vereist dus zeven 
drukgangen. De Grafische Werkplaats 
aan de Prinsegracht biedt kunstenaars 
als Lidwien de mogelijkheid in alle rust 
te lithograferen.  

De kennismaking met HVB kwam toe-
vallig tot stand. Tijdens waarnemingen 
in de Haagse duinen raakte ze in gesprek 
met een vogelaar, die haar wees op de 

website van de HVB. Nog steeds vormt 
deze website (vooral de pagina waarne-
mingen) een bron van inspiratie. 

De vogellitho’s van Lidwien kunt u 
bewonderen (en kopen) in Kunstzaal 
Van Heijningen, Noordeinde 152. Prijs-
indicatie: € 200 à 300. 

De website www.lidwienchorus.nl biedt 
een goed overzicht van haar werk, dat 
ook tekeningen, aquarellen en schilde-
rijen omvat.  

In april start weer een cursus voor be-
ginners door Eduard opperman.

In 4 avonden en 2 excursies zal hij de 
beginnende vogelaar de nodige kneep-
jes van het vak leren. Vogels rondom 
het huis en vogelgeluiden  komen aan 
bod, evenals de manier waarop je vo-
gels moet observeren en kunt determi-
neren. 
Ook voor de al wat gevorderde voge-
laar is deze cursus een aanrader.

Data: 
Donderdag 05 april 2007
Donderdag 12 april 2007
Donderdag 26 april 2007 
Donderdag 10 mei 2007 

aanvang: van 20.00 - 22.15 uur 

locatie: Milieu Service Punt 
Zuiderpark (bij de kinderboerderij)
Anna Polakweg 7 
2533 SW Den Haag

kosten: € 15.00. Deze dienen zo 
snel mogelijk overgemaakt worden 
op giro 271.84.86. t.n.v. de Haagse 
Vogelbescherming te Den Haag onder 
vermelding van “cursus voorjaar 
2007.” Na betaling bent u zeker van 
deelname.

informatie en opgave: Nicolette Rab
Tel 070 - 3548974
E-mail: nicsvg@wanadoo.nl

Vogelherkenningscursus
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let op!



In 1991 werd ik voor het eerst gecon-
fronteerd met een broedgeval van de 
halsbandparkiet (psittacula k. krameri) 
in een bosstrook achter mijn woning in 
Leidschendam. Het paartje had een van 
de oude nesten van de grote bonte specht 
als broedruimte uitverkoren. Eerder 
waren mij deze tropisch uitziende vogels 
niet opgevallen. Uit aantekeningen van 
de Haagse Vogelbescherming blijkt dat 
er al in 1968 een eerste broedgeval was 
in Ockenburgh. Toen ik in 2002 verhuisde 
naar Voorburg werd het nog exotischer. In mijn 
achtertuin waren regelmatig 6 halsbandpar-
kieten aanwezig en ‘s-avonds trokken er vele 
honderden over mijn woning naar de gemeen-
schappelijke slaapplaats in park ‘t Loo. Mijn 
interesse voor deze kleurige vogels was gewekt. 
Het werd echter nog kleurrijker. Op 20 decem-
ber 2002 zat er een geelvoorhoofdamazone 
- amazona ochrocephala in de tuin, in 2003 
verscheen er plotseling ook een senegal-
papegaai - poicephalus senegalus, ook wel 
bont boertje genoemd, in mijn tuin. Op 
12 november 2004 zag ik bij de gezamen-
lijke slaapplaats van de halsbandparkie-
ten een oranjevleugelamazone - amazona 
amazonica.

Een jaar later op 20 december 2005 is er 
weer een opvallende verschijning in de 
tuin te zien, een pruimenkop parkiet - 
psittacula cyanocephala. Op 5 september 
2006 hoorde ik een vreemd vogelgeluid in 

de tuin, ik spotte  een chinese appelvink 
- coccothraustus migratorius, die hier meer-
dere weken op de bessenstruiken en met 
name op de lijsterbes foerageerde. Op 22 
december 2006 zag ik tijdens het obser-
veren van een tijdelijke slaapplaats van 
halsbandparkieten een blauwvoorhoofd-
amazone - amazona aestiva invliegen. En 
nu maar afwachten of dit het einde van 
de lijst is of dat er nog meer exoten zullen 
volgen. Zullen al deze soorten het zo goed 
gaan doen als de halsbandparkieten?

Voorburg: een open volière
DOOR MARTIN VAN DE REEP

Nog zo’n tropische verrassing: de senegalpapegaai 
(poicephalus sengalus)

��



Om enig inzicht te krijgen in het gedrag 
van de exoten ga ik ’s-avonds, tijdens de 
trek van de halsbandparkieten naar de ge-
zamenlijke slaapplaats, op verschillende 
plekken posten.

één bont boertje, maar een paartje bonte 
boertjes langs vliegen. Pogingen om het 
paartje op te sporen hadden niet het ge-
wenste resultaat. Aan het begin van de 
zomer van 2006 blijkt het paartje echter 
met twee jongen rond te trekken. Helaas 
is het maken van een bewijsfoto nog niet 
gelukt, u houdt deze nog van mij tegoed. 
Nu de jongen uitgekleurd zijn blijkt het 
om twee mannetjes te gaan. Voor zover te 
achterhalen valt, is dit het eerste broed-
geval van de senegalpapegaai in de vrije 
natuur. Er dient zich dus weer een nieuwe 
exoot aan om te volgen. Vlak na de zomer 
ben ik in contact gekomen met de fami-
lie de W, die de jonge senegalpapegaaitjes 
ook heeft gezien. Dit was ongeveer drie 
weken na het uitvliegen.

Als er bij u in de buurt ook halsbandpar-
kieten tegen de schemering overvliegen 
en u constateert dat zij op een gegeven 
moment tegen de schemering, in een 
tegengestelde of andere richting vliegen 
dan gebruikelijk, wilt u mij daar dan over 
informeren? 
Ook ben ik geïnteresseerd in alle infor-
matie ten aanzien van tellingen van hals-
bandparkieten tussen 1960 en 2003. 

Mijn e-mailadres is reepos@casema.nl

Een pruimenkop parkiet (psittacula cyanocephala). 
Zullen deze hier ook zo talrijk worden als de hals-
bandparkieten?

Heeft u iets te vieren of wilt u gewoon lekker dineren? 

Bij De Wildhoef kunt u terecht voor al uw festiviteiten. 

Wij zijn het gehele jaar geopend en er is ruime parkeergelegen-

heid. In de zomer gezellig terras voor koffie, lunch en diner.

Evert Wytemaweg 5 (midden in de Bosjes van Pex) in Den Haag, 

telefoon  070-3257125  of  06-25286385, 

e-mail informatie@dewildhoef.nl

RESTAURANT

de Wildhoef

Zo ook op 29 december 2005. Tijdens het 
tellen van de parkieten zag ik plots niet 
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 Vogelasiel De Wulp

In 1998 is deze vereniging opgericht door 
zes Nederlandse opvangcentra voor die-
ren. Hieronder zijn de Stichting AAP, de 
Stichting Nederlandse Papegaaienopvang 
(N.O.P.), het Vogelrevalidatiecentrum 
Zundert en de Stichting koudbloedigen 
opvang Serpo. Het doel van VOND is het 
behartigen van belangen van organisaties, 
die zich bezig houden met de opvang van 
niet gedomesticeerde dieren.

Dit initiatief is ontstaan na het “stand-
still” beleid van het ministerie van Land-
bouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 
dat de opvang van inheemse dieren ei-
genlijk niet nodig acht. Er worden geen 
nieuwe vergunningen afgegeven en ver-
lopen vergunningen worden niet meer 
verlengd. De Werkgroep Vogelasielen 
van Vogelbescherming Nederland was al 
opgeheven, dus was er ineens niets meer, 
terwijl de dierenwelzijnswet zegt dat je 
een dier in nood moet helpen.
De VOND is dus uit noodzaak ontstaan. 
Het is voor het ministerie van LNV een 
goede gesprekspartner en kan waar-
schijnlijk in de toekomst een rol vervul-
len als adviesorgaan.
Ook voor de Landelijke Dierenbescher-
ming en Vogelbescherming Nederland is 
het een belangrijk overlegorgaan. 
Het is voor een dierenopvangcentrum dus 
een goede zaak om zich bij VOND aan te 

sluiten. Maar dat gaat niet zomaar.
VOND staat namelijk ook voor kwali-
teitseisen. Er zijn gedragscodes opgesteld 
en een toetsingscommissie bekijkt of 
een dierenopvang aan de eisen voldoet 
en brengt daarover advies uit. Het is de 
bedoeling, dat opvangcentra veel meer 
gaan samenwerken en kennis aan elkaar 
overdragen. VOND streeft naar gespeci-
aliseerde opvang. Het is nu nog vaak zo 
dat opvangcentra alle aangeboden dieren 
willen opvangen en houden. Daarbij kun 
je je toch afvragen of het welzijn van het 
dier nog wel voorop staat.
Je moet als asiel goed weten wat je wel 
en niet verantwoord kan opvangen. Voor 
een aantal dieren kan een asiel als nood-
opvang dienen. Je moet er dan wel voor 
zorgen dat het dier binnen 24-48 uur naar 
een gespecialiseerde opvang wordt over-
gebracht.

Ons vogelasiel werkt al vele jaren met 
diverse opvangcentra samen. De Jan 
van Genten gaan naar Eco-mare, wat de 
juiste mogelijkheden heeft voor deze 
grote zeevogels. Egels gaan naar de egel-
opvang en als zij gewond zijn gaan zij 
naar de dierenarts. Vleermuizen gaan via 
Dierenambulance Den Haag naar dhr. 
Lina, de expert op vleermuisgebied. Er 
zijn jaren geweest dat we verrast werden 
met een eekhoorn. Ernstig gewonde die-

VonD: Vereniging van Opvangcentra 
van Niet gedomesticeerde Dieren
DOOR LILY WEERDESTEIJN

��



ren gingen naar de dierenarts, de overige 
naar de Eekhoornopvang. Roofvogels die 
een lange revalidatie nodig hebben bij-
voorbeeld ten gevolge van een gebroken 
vleugel gaan naar het asiel in Zundert. 
Verder is er in Nederland een opvang 
voor vossen en een voor reeën. 
Bij een noodopvang zorg je dat het dier 
gestabiliseerd wordt voor het wordt over 
gebracht naar een opvangcentrum dat 
voor het dier is toegerust.

De gedragscodes van de VOND omvatten 
strenge eisen. Samenwerking met een die-
renarts is een vereiste. Ons vogelasiel is 
gezegend met drie artsen (Dr. van Toor, 
Dr. Woudstra en voor de roofvogels met 
botbreuken Dr. How).
Er moet een huisreglement opgesteld wor-
den. Dit is een verzameling van protocol-
len en regels die de werkwijze binnen een 

opvang beschrijft.  In de gedragscode staat 
wat allemaal  beschreven moet zijn, zoals 
verzorging, huisvesting, veiligheid, en dat 
alles per soort of groep dieren (vogels). 
Verder moet de continuïteit gewaarborgd 
zijn. Een goede uitgebreide administratie 
is een vereiste.

U ziet, er komt nogal wat voor kijken om 
te zorgen dat het asiel aan de eisen van 
de VOND voldoet. Dit alles draagt ertoe 
bij dat het asiel een professionele uitstra-
ling heeft waar mensen met een gerust 
hart een vogel kunnen afgeven. Eén ding 
is zeker: Den Haag en de randgemeenten 
kunnen niet zonder een vogelasiel.

VOND geeft duidelijkheid voor het pu-
bliek. Aansluiting hierbij is een waarborg 
van kwaliteit, waarbij het dierenwelzijn 
voorop staat.

��

Fo
to

: K
la

as
 T

jo
el

ke
r

Een vogelasiel waar mensen met een gerust hart een vogel af kunnen geven.
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Groot Hertoginnelaan 32a – 2517 EG  ’s-Gravenhage
Telefoon (070) 346 95 02 – Telefax (070) 345 82 33

info@kochnotarissen.nl

’ S  -  g r a v e n h a g e

U heeft nu de 

mogelijkheid

het gratis

handboek aan 

te vragen, 

boordevol

nuttige informatie en han-

dige tips om uw tuin nog 

aantrekkelijker

te maken voor vogels. 

Bel 0478-517960 om 

het handboek van Vivara 

kosteloos thuisgestuurd

te krijgen.

Kijk ook eens op onze 

website www.vivara.nl

Meer vogels 
         in uw tuin?
Meer vogels 
         in uw tuin?

Dát kan met de natuur-

beschermingsproducten 

van Vivara. Samen 

met  Vogelbescherming 

Nederland ontwikkelen 

we producten zoals 

voer, voederhuisjes en 

nestkasten. Behalve een lust 

voor de vogels  zijn ze ook een 

lust voor uw oog! Een deel van 

onze opbrengst dragen we af aan 

Vogelbescherming 

Nederland. 

Met een product van Vivara, koopt u niet alleen kwaliteit.
U helpt ook de natuur een handje én u vergroot uw eigen kijkplezier!

Vivara Natuurbeschermingsproducten, Postbus 5068, 5800 GB Venray



Adressen
Bestuur
Hank Hoogwout voorzitter
Frits IJzendoorn penningmeester
Anne-Marie Plate secretaris
John Woudstra lid
Wouter Plomp lid
Jaap Grijmans lid
Marcel Nollen lid

Correspondentieadres:
Van Trigtstraat 43, 2597 VX Den Haag
Postbanknummer: 358 61 85

Commissie Excursies, lezingen en films
Contactpersonen:
Nicolette Rab  070 - 354 89 74
Ton Haase  070 - 354 39 16

Commissie Veldwerk
Contactpersonen:
Boudewijn Schreiner 070 - 350 53 88

Verenigingswinkel
Contactpersoon: 
mevr. Riet Langenhuizen
Trompstraat 17, 2684 XC Ter Heijde/ 
Monster, Telefoon 0174 - 21 38 25
Gironummer 203 19 03, t.n.v. Verk. en 
Publ. Haagse Vogelbescherming, 
2684 XC Ter Heijde/Monster

Vogelasiel “De Wulp”
Heliotrooplaan 15, 2555 MA Den Haag
Telefoon070 - 323 15 68
b.g.g. 0174 - 21 38 25
gironummer 509 26 75

Informatie
Voor alle vragen over (wilde) vogels en 
vogelbescherming kunt u terecht op 
info@haagsevogels.nl of bij onze telefo-
nische informatiepost: 0174 - 21 38 25, 
mevr. R. Langenhuizen

Alarmnummer Milieuzaken
Voor alle spoedeisende millieuzaken (bijv. 
kap- en snoeiwerk in de broedtijd) kunt u 
contact opnemen met:
Eduard Opperman, tel. 06 - 22 69 75 91

Verenigingswinkel
De winkel is geopend op elke 1e zondag van de 
maand in het vogelasiel van 13.00 tot 16.00 uur. 

Vogels als cadeau:
Vogelkalender 2007 8,00
Beker met vogels 3,50
Bekers met vogels, serie van 3 stuks 10,00
Draagtas van ongebleekt katoen
 - Vogelasiel De Wulp 3,00
 - Haagse Vogelbescherming 3,00

Cadeau-artikelen zoals servetjes, bekers, e.d. 
wisselend aanwezig.
Diverse felicitatiekaarten gemaakt door mevr. Roos 
ten bate van het asiel verkrijgbaar in de winkel.
Diverse vogelkaarten, per stuk 0,50
Fingerprint vogelkaarten, 6 stuks 2,25

Heeft u buiten onze vaste openingstijd iets 
nodig, dan kunt u telefonisch een afspraak 
maken met Riet Langenhuizen (0174 - 21 38 25).

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