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Nieuw!
In deze eerste Wulp van 
2008 een nieuw gezicht in 
de redactie. Daarom ben ik 
zo vrij mij voor te stellen. 
Mijn naam is Caroline 
Walta, ik ben net 37 jaar 

geworden en woon in Voorburg met mijn 
parkiet Piet. Ik werk als directiesecretaresse 
en buiten kantooruren ben ik regelmatig 
te vinden in de sportschool en doe ik aan 
hardlopen. Tijdens mijn vakantie duik ik 
meestal onder in de Egyptische Rode Zee 
en fotografeer ik zowel boven als onder 
water. Vogels kijken doe ik al van kind af 
aan en sinds mijn tienerjaren ben ik lid van 
de Haagse Vogelbescherming. ‘Nu ik groot 
ben’, draag ik graag mijn steentje bij aan 
onze mooie vereniging. Via het schrijven van 
enkele excursieverslagen ben ik inmiddels 
toegetreden tot de redactie van De Wulp, 
die verder (ad-interim nog) bestaat uit 
Hank Hoogwout en John Woudstra. Verder 
kunnen we rekenen op de ervaren inzet van 
Dieuwertje en Germaine Pasmans. Boven-
dien bent u een belangrijk deel van de Wulp 
redactie, dankzij de enthousiaste aanleve-
ring van kopij en foto’s.

In deze uitgave neemt onze oud-hoofdre-
dacteur Klaas Tjoelker ons mee naar zijn 
nieuwe woonplaats: Bolivia. Dat bijzondere 
vogels zich eveneens in onze buurt laten 
zien, blijkt uit de waarnemingen van de af-
gelopen maanden. Als u meer te weten wilt 
komen over al deze vogelsoorten en meer, 
dan kunt u het komend voorjaar deelnemen 
aan diverse leerzame cursussen. En u bent 
uiteraard weer van harte welkom bij een 
keur aan excursies, van een ochtend in onze 
directe omgeving tot een lang weekeinde 
naar Friesland, altijd onder begeleiding van 
onze deskundige gidsen.

Helaas is het niet anders, ook vogels komen 
te overlijden. Lily Weerdesteijn informeert 
ons hoe wij zelfs na hun dood van ze kun-
nen leren. In deze Wulp vormen vogels een 
belangrijke bron van inspiratie: van het 
schrijven van een verhaal tot een gedicht. En 
soms vallen we dankzij hen in de prijzen. 
Veel leesplezier!
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ColofoN
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 2008.

Redactie
Caroline Walta
Dieuwertje

Redactieadres
dewulp@gmail.com

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:  Als de bomen bedekt zijn met 
een laagje rijp is het voor veel vogels lasstig om 
aan voedsel te komen. De grote bonte specht 
hoopt tussen de naalden van de spar nog iets 
eetbaars aan te treffen.      

Foto: Boudewijn Schreiner
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DOOR HANK HOOGWOUT

Wat is het heerlijk om, ondanks het re
genachtige weer, de sneeuwklokjes weer 
boven de grond te zien komen, dat de 
dagen weer duidelijk langer worden en 
de vogels nu al druk doende zijn met 
het zoeken naar huisvesting. Met andere 
woorden: het voorjaar is in aantocht.

Langere dagen wil voor mij ook zeggen 
dat je meer werk  verzet overdag.  En dat 
is maar goed ook.
Sinds het bestuur heeft besloten een on
derzoek te doen naar nieuwbouw of re
novatie van het vogelasiel, komt er veel 
werk op ons af. Op dit moment is de 
architect bezig een artist impression te 
maken van een nieuw asiel, waarbij de 
medewerkers een grote inbreng hebben, 
en is Lily als beheerster van het asiel an
dere vogelopvangcentra aan het bezoeken 
om ideeën op te doen en ervaringen uit te 
wisselen. Daar kan de architect dan weer 
gebruik van maken bij zijn ontwerpen.
In een nieuw jaar worden er, traditiege
trouw, veel vergaderingen belegd, vooral 

de platforms van Wapendal, Meer en Bos, 
Westduinpark, Madestein, Clingendael, 
Hubertusduin enz. vragen weer aan
dacht.

Uitbreiding van de redactie met een eind
redacteur heeft hoge prioriteit. Er is con
tact geweest met twee eventuele kandida
ten, maar helaas heeft dit niet geleid tot 
een definitieve oplossing.
Het is natuurlijk niet de taak van een 
voorzitter om de eindredactie te voeren. 
Voorlopig echter kan op deze manier ons 
blad blijven verschijnen.

 Van de voorzitter

Geachte leden,

Evenals in 2007 stuurt de ledenadministratie u GEEN acceptgiro ter betaling 
van uw contributie voor het jaar 2008.
De adresdrager van deze Wulp is tevens uw factuur voor het lidmaatschap.
De adressticker geeft ook uw lidmaatschapsnummer aan. Wilt u vooral dit num
mer vermelden bij uw overschrijving? 

Nog een vriendelijk verzoek: wilt u uw contributie alstublieft overmaken vóór 
1 april 2008? Het vereenvoudigt het werk van de ledenadministratie aanzienlijk.

Ingrid Megens
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Vanaf 15 februari is de 

verniewde website in de lucht

www.haagsevogels.nl



Als één van de hoogtepunten in 2007 
wordt de open dag van de Abraham 
Schierbeektuin genoemd. Zo’n 150 ge
interesseerden namen een kijkje en dit 
leverde direct drie nieuwe leden op. 
Verder hebben de goede contacten van 
het bestuur en de commissies met de 
gemeente geleid tot een unieke samen
werking, namelijk een presentatie op de 
Stadsvogelconferentie in Amersfoort. 
Heel Nederland heeft daar kennis kun

nen nemen van vogelrustgebieden in een 
stad. Een prachtig voorbeeld waarop wij 
trots mogen zijn en dat naar wij hopen 
navolging zal krijgen. 

Achter de schermen is het bestuur in 
nauwe samenwerking met Lily Weerde
steijn en de medewerkers van het vogel
asiel bezig met de vraag: renovatie of 
nieuwbouw van het pand. Het huurcon
tract loopt namelijk in 2012 af. 

Impressie van de nieuwjaarsreceptie
DOOR CAROLINE WALTA  -  FOTO’S: JOS vAN LEEUWWEN

In de gezellige zaal van restaurant De Wildhoef heet bestuursvoorzitter Hank Hoogwout 

ons van harte welkom. In haar warme toespraak blikt zij terug op het afgelopen jaar, dat 

evenwichtig is verlopen. Helaas baart de afname van het aantal leden zorgen en is een 

ledenwerfactie gestart. Als een ieder een nieuw lid aanbrengt, dan kan onze vereniging de 

toekomst zonnig(er) tegemoet zien. Dit moet toch lukken!  
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Met de gemeente vinden gesprekken 
plaats en er is inmiddels een architect 
ingehuurd die zijn expertise inbrengt. 
Ook het komend jaar zal deze zaak tijd 
en inzet vergen, waarover de betrokkenen 
ons op de hoogte zullen houden.

Verder leverde een evaluatie over de web
site voor het jaar 2008 een nieuwe lay
out op en de introductie van een forum, 
waarop gediscussieerd kan worden. Met 
de inbreng van de commissies en actieve 
leden zal de nieuwe website dit jaar wor
den gebouwd en gelanceerd.

Een belangrijk hoogtepunt van de mid
dag is uitreiking van maar liefst drie 
Gouden Wulpen. Zij worden opgespeld 
bij Nastja Duijsters voor haar actieve be
trokkenheid bij de commissie Veldwerk; 
Vincent van der Spek voor zijn inzet als 
trekteller, vogelringer en oprichter van 

de Vogelwerkgroep Den Haag en Johan 
van Gogh voor zijn trouwe inzet als vo
gelwachter, nu al 25 jaar! In de komende 
uitgaven van ons verenigingsblad kunt 
u nader kennismaken met deze nieuwe 
Gouden Wulp dragers.

Tot slot een bijzonder woord van dank 
aan alle vrijwilligers:

Vrijwilliger zijn...
Is vrijwillig
maar niet vrijblijvend
Is verbonden
maar niet gebonden
Is onbetaalbaar
maar niet te koop
Is positief denken
is positief doen
Met als enige doel
voor jezelf en de ander
een goed gevoel!

5

Voorzitter Hank Hoogwout met de Gouden Wulpdragers Vincent van der Spek, Nastja Duijsters en Johan van Gogh.



DOOR KLAAS TJOELKER

latijns-Amerika kent een indrukwekkende 
vogelrijkdom. Peru en Colombia spannen 
de kroon met elk ruim 1.800 soorten, maar 
ook Bolivia mag er zijn met ongeveer 1.�00 
soorten. Mijn verwachtingen waren dan ook 
hoog gespannen toen ik in juli vanuit Den 
Haag naar Bolivia vertrok. Het was echter 
niet het spektakel van de vogels dat het eer-
ste en het meeste indruk op mij maakte.

Midden in de nacht kwam ik aan op het 
vliegveld van la Paz (de regeringsstad van 
Bolivia) op een hoogte van �.000 meter. Het 
was er koud en de lucht was ijl. Uiteraard 
was er geen vogel te zien, maar wel een 
adembenemend uitzicht op de stad. Bij dag-
licht werd het spektakel nog indrukwekken-
der met uitzicht op de berg Ilimani (6.��9 
m). Met een dergelijk uitzicht raakte ik niet 
in de eerste plaats onder de indruk van de 
vogels die leken op kokmeeuwen, merels en 
mussen met kuifjes.

Bolivia: een land vol diversiteit
Bolivia strekt zich uit van het tropische 
Amazonegebied (hoogte 60 m.) tot de 
hoogste toppen van de Andes (ongeveer 
6.500 m.). De diversiteit aan landschappen 
en biosferen evenaart de diversiteit aan 
culturen: een autoritje van een paar uur is 
voldoende om je in een totaal ander land te 
wanen. Indiaanse inwoners (deels verwant 
met de roemruchte Inca’s) en mensen van 
Spaanse afstamming maken het grootste 
deel uit van de bevolking. 
De vogelnamen dragen de sporen van deze 
verschillende culturele achtergronden: de 
meeste namen hebben Spaanse wortels, ter-
wijl andere zijn ontleend aan de Indiaanse 
talen (Aymara, Quechua, Guaraní, …). 
Jammer is het dat vooralsnog veel vogel-
gidsen voor Latijns-Amerika in het Engels 
zijn uitgegeven en dat de lokale (zelfs de 
Spaanse) namen niet altijd worden ver-
meld. Het project van Birdlife International 
om vogelgidsen in lokale talen uit te geven 
is dan ook een welkom initiatief.

Vogels kijken in de Andes in Bolivia
spectaculair, maar niet alleen vanwege de vogels
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Vogels op grote hoogte
De regeringsstad La Paz en de directe om-
geving liggen op een hoogte van 3.000 tot 
4.000 meter. Er komen hier dan ook alleen 
vogels voor die goed zijn aangepast aan de 
koude en de ijle lucht. Voor de herkenning 
is de vermelding van de hoogte waarop de 
vogels voorkomen erg belangrijk, hoewel 
sommige vogelsoorten wel een erg groot 
bereik hebben. De al eerder genoemde mus 
met een kuifje, de roodkraaggors (Rufous-
collared of Andean Sparrow, Zonotrichia 
capensis) komt bijvoorbeeld voor vanaf zee-
niveau (Chili, Peru) tot op een hoogte van 
4.500 meter. 
In “De Wulp” van mei 2007 schreef Wouter 
Plomp over een zwarte lijster die hij op 
2.700 meter in Costa Rica waarnam. De 
zwarte lijster die in Bolivia tot op 4.300 

de luchten, maar had ik nog niet veel spec-
taculaire vogels gezien. Vooral de giganti-
sche Andescondor (Andean Condor, Vultur 
gryphus) wilde ik natuurlijk graag eens 
zien. Een ritje naar La Cumbre (5.000 m.) 
moest dit mogelijk maken. Helaas kreeg 
ik de condor nog niet te zien, en opnieuw 
leverde het landschap het meeste spekta-
kel op. De vogel die zich op deze hoogte 
het meeste laat zien was de Andesmeeuw 
(Andean Gull, Larus serranus) die lijkt op 
een grote kokmeeuw.

Roodkraaggors (Zonotrichia capensis)

Foto: Juan Tassara

meter voorkomt is de chiguanco lijster 
(Chiguanco Thrush, Turdus chiguanco) en 
ook deze lijkt, qua verenkleed en gedrag, 
veel op de Europese merel.

De echte Andesvogels
Na een paar dagen La Paz was ik nog steeds 
onder de indruk van de landschappen en 

Chiguanco lijster (Turdus chiguanco)
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Andes meeuw (Larus serranus)
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De Andesgans (Andean Goose, Chloephaga 
melanoptera) maakt al wat meer in-
druk: een wit-zwarte gans met een dikke, 
korte nek en een vrij kleine snavel. De 
Andescaracara (Mountain Caracara, Phal-



Andesganzen (Chloephaga melanoptera)
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De Andescaracara (Phalcoboenus megaloperus) 
doet wel denken aan een vuilniskraai

Foto: M
auricio J. López Escobar

specularioides), Andesgrondspecht (An-
dean Flicker, Colaptes rupicola), Andeskievit 
(Andean Lapwing, Vanellus resplendens), 
Andeskluut (Andean Avocet, Recurvirostra 
andina), Andessteltkluut (Black-necked 
Stilt, Himantopus mexicanus). Al deze soor-
ten zijn vrij gemakkelijk waar te nemen in 
en om La Paz en een aantal zijn endemisch 
in de hoge Andes of een deel ervan. 

Spektakel in het klein
Uiteindelijk zijn het een aantal kleinere vo-
gels die de vogelaar bij oplettende waarne-
ming het meeste spektakel bieden. Zo zijn 
er verschillende soorten tanagra’s te zien, 
sijzen, siërragorzen, kolibries, zwaluwen 
en gierzwaluwen. Het meest ben ik onder 
de indruk als ik een Sappho komeetko-
libri zie in de volle zon (Red-tailed Comet, 
Sappho sparganura). Met een glanzend rode 
staart die anderhalf maal zo groot is als 
zijn lijf biedt hij een exotisch schouwspel.

coboenus megalopterus) is een majestueuze 
verschijning wanneer hij over de valleien 
zeilt, maar als hij even later rondscharrelt 
op de vuilnisbelt doet hij eerder denken 
aan een vuilniskraai.

Uit het voorvoegsel “Andes-“ blijkt dat een 
aantal vogels vooral of specifiek in de Andes 
voorkomen. Andere voorbeelden zijn de 
Andeskuifeend (Crested Duck, Lophonetta 

Sappho komeetkolibri (Sappho 
sparganura)

Afbeelding uit het Funk and Wagnalls 
Dictionary, ca. 1895, overgenomen van 
www.coolnotions.com/ClipArt
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De laatste rubriek veldwaarnemingen 
sloot af met de storm van 1011 novem
ber. Daarvan kregen we in onze regio 
nog een heel mooi staartje: een middelste 
jager die zich wekenlang fantastisch van 
dichtbij liet bekijken bij de Vogelplas 
Starrevaart, zie de vele fraaie foto’s op 
www.vwgvlietland.nl (kopje: avifauna).

kleine burgemeester in Morgenstond of een 
amerikaanse smient in het Zuiderpark).

Op het haventerrein op Scheveningen 
zitten al wekenlang zo’n 15 grote barmsij-
zen, evenals een strandleeuwerik, een bui
tenkansje waarvoor je dus niet naar de 
Waddeneilanden hoeft. In de haven zelf 
onder meer middelste zaagbekken (de grote 
houden meer van zoet water en zwem
men op Starrevaart of Kagerplassen). 

De wilde zwanen lopen in aantal terug: 
telden we 2004 nog 30 exemplaren, nu 
vinden we er in Meijendel hooguit 5 
(hun “broertjes”, de kleine zwanen zit
ten in grotere aantallen op Starrevaart). 
Eveneens in Meijendel tot dusver 11 non-
netjes en 18 krooneenden. Met een collega 
tel ik af en toe tussen de middag eenden 
in het Haagse Bos. Een grote diversiteit: 
65 slobeenden, 46 krakeenden, 34 tafeleen-
den, 30 kuifeenden, 5 wintertalingen en een 
verdwaalde smient. Daar ook maar liefst 4 
buizerds in één kijkerbeeld. Een trouw lid 
van de vereniging zag na 30 km hardlo
pen (!) op een weiland bij Reigersbergen 
25 blauwe reigers, 1 grote zilverreiger en 19 
ooievaars. Ten slotte werden er ringmussen 
gemeld van het boetveld in Meijendel 
en het haventerrein; ze zijn er gelukkig 
nog.

Veldwaarnemingen

Rondom Den Haag, november-januari
DOOR WOUTER PLOMP

Middelste jager in Starrevaart

Maar ook in achtertuinen viel veel te 
beleven, bijvoorbeeld grote barmsijzen, 
zwarte en glanskopmezen en zwartkoppen. 
Ik heb het maar niet meer over de grote 
gele kwikken, ijsvogels en slechtvalken die 
op ieder moment van de dag overal in de 
stad opduiken (en wat te denken van een 

Foto: G
eorge Pieterse



DOOR LILY WEERDESTEIJN

In de decemberWulp heeft u kunnen 
lezen over de jonge zilvermeeuwen met 
een schimmelinfectie. Naar aanleiding 
hiervan hebben we op diverse vogels, die 
ondanks onze goede zorg doodgingen 
en op vogels die bij binnenkomst al in 
zo’n slechte conditie waren dat je al wist, 
het wordt niets meer, na euthanasie sec
tie verricht.

In november na een fikse storm werden 
we geconfronteerd met een groot aantal 
kleine alken die overal langs de kust aan-
spoelden. Ook in België was dit het geval. 
Deze vogels gingen kort na binnenkomst 
dood. Bij sectie bleek dat zij volkomen uit-
geput waren. Er was geen borstspier meer 
aanwezig, van sommige was het hart een 
slap zakje, de maag en darmen waren ge-
vuld met bloed en de nieren waren ernstig 
beschadigd. 
Uit een onderzoek in het Belgische Luik 
kwam nog eens naar voren dat de vogels 
waren uitgedroogd, waardoor ureumkris-
tallen de nieren beschadigden. Het bloed 
in het maagdarmkanaal kwam door maag-
bloedingen van de stress die veroorzaakt 
werd door het langere tijd zonder voedsel 
zitten. Deze vogels waren dus nooit te red-
den geweest.

Een ander geval betrof een kleine zwaan 
(nog nooit eerder in het asiel binnen ge-
kregen). De vogel was op de Segbroeklaan 
gevonden. Ze was erg mager en stierf na 

twee dagen. Bij sectie bleek dat de vogel 
inwendig helemaal vol met asperchillosis 
(schimmel) zat. De nieren waren ernstig 
beschadigd door de toxine (gif) die de 
schimmel uitscheidt. Zij was dus van pure 
uitputting letterlijk uit de lucht komen 
vallen. Van de vele houtduiven die vreselijk 
mager binnenkwamen bleek bij sectie een 
groot aantal vol tumoren te zitten.

Een knobbelzwaan die ergens in het 
Westland drie dagen langs de kant van de 
weg had gelegen, werd bij ons afgeleverd. 
De vogel had het verschrikkelijk benauwd 
en dreigde te stikken. Deze vogel werd ge-
euthanaseerd en bij sectie bleek dat deze 
vogel eveneens vol zat met schimmel, 
waardoor beide longen verstopt zaten. De 
vogel was ontzettend mager. 

Wanneer je bij sectie ziet hoe verschrikke-
lijk ziek zo’n vogel moet zijn geweest, dan 
begrijp je niet dat sommige er nog zo alert 
bij zaten en ook nog van zich af pikten. In 
de natuur mag je niet laten blijken dat je 
ziek of verzwakt bent, want dan val je ten 
prooi aan predatoren.

Ik heb een aantal gevallen eruit gelicht 
om te laten zien dat heel veel vogels die in 
het asiel binnenkomen ernstig ziek zijn. 
Als vogelasiel heb je niet de taak deze die-
ren in leven te houden. Het is beter om 
ze te euthanaseren. Het zijn namelijk wel 
de zwakste dieren die ziek worden, omdat 
hun afweersysteem is verzwakt, waardoor 
allerlei ziektekiemen een kans krijgen. De 

 Vogelasiel De Wulp

Secties, je leert er veel van!
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natuur is keihard: zwakke en zieke dieren 
gaan dood.

Een vogelopvang is voor die dieren, die 
door menselijk toedoen in de problemen 
zijn gekomen. Helaas zijn daar vogels bij 
die ondanks onze inspanningen dood-
gaan. Uit sectie daarop blijkt vaak dat een 
inwendige bloeding, rugletsel, hersenletsel 
of beschadigde nieren de oorzaak zijn.Wij 
hebben van de secties geleerd dat vogels 
die dood zijn gegaan ook niet te redden 
waren geweest. Daarnaast werd met een 
sectie altijd het bewijs geleverd, dat eutha-
nasie gerechtvaardigd was. In de toekomst 
zijn we daarom in staat nog beter te kun-
nen inschatten wat de kansen van een 
vogel zijn. Het is ons doel alleen vogels 
weer in de natuur vrij te laten die ook een 
échte kans maken en de populaties niet 
verzwakken.

11

Eenzame gans 
zoekt troost 
bij eigen 
spiegelbeeld
DOOR CLEA vAN DER TOGT

Tussen de Melis Stokezijde en de Park

zijde (vlakbij sporthal Zuidhage) is een 

brede sloot. De sloot wordt bewoond 

door verschillende watervogels: wilde 

eenden, meerkoeten, nijlganzen en af en 

toe een zwanenpaar. Sinds ongeveer 6 

weken is daar een mooie grote witte 

gans bijgekomen. Ik weet niet of het 

een hij of een zij is, maar hij is in ieder 

geval alleen en zonder partner.

Nu staat er op de Parkzijde aan de 

slootkant één auto geparkeerd, een 

mooie glimmende donkerblauwe 

Suzuki. Onze gans heeft hier waar

schijnlijk een partner in gevonden. Als 

de auto er is, staat hij zich steeds te 

spiegelen in de glimmende lak; men

sen en dieren die voorbij willen wor

den naar de overkant verjaagd. Als 

de auto er niet is, zwemt de gans luid 

gakkend door de sloot en heeft een bui 

om op te schieten. Hij domineert dan 

de hele omgeving. Het is echt verma

kelijk om dit te volgen. Voor mij mag 

deze gans nog heel lang in onze sloot 

blijven wonen!

Misschien vindt hij nog wel eens een 

echte gans als partner.
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 Dag(deel)excursies

Contactadres CEl: Nicolette Rab 
Tel. CEL: 0�0-�5� 89 �� of 
06-18 43 69 25,
Nieuw e-mailadres: hvbexcursies@live.nl

Aanbevolen voor alle excursies:

warme kleding en laarzen of 
waterdicht schoeisel

Zaterdag 1 maart �008: Amsterdamse 
waterleidingduinen
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer***
(zie kader)
Leiding: Ton Haase
Bijzonderheden: we maken een mooie tocht 
van een paar uur door dit fraaie duingebied.
Tijdstip en verzamelpunt: 8.30 uur Ministerie 
van Landbouw in Den Haag of 9.00 uur bij 
de parkeerplaats “De Oase” in Vogelenzang, 
bij de kaartautomaat.
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres.
Kosten: vervoer en entree gebied

Zaterdag 8 maart �008: Boer Geijsel / De 
Ronde Hoep (Noord Holland)
Dagexcursie met eigen vervoer** (zie kader)
Deze excursie is inmiddels volgeboekt.

Zaterdag �9 maart �008: flevopolder
Dagexcursie met eigen vervoer * (zie kader)
Leiding: Joop van Uden
Bijzonderheden: we bezoeken een paar be-
kende uitkijkpunten in de polder.
Verzamelpunt: Ministerie van Landbouw
Tijdstip: 8.00 uur
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres.
Kosten: vervoer

ochtendwandelingen Haagse Vogelbescher-
ming / KNNV
In de maand april organiseert de Haagse 
Vogelbescherming samen met de KNNV op 
alle donderdagen een wandeling door het 
Westduinpark van 1,5 uur. We lopen steeds 
dezelfde route, waardoor we verwachten waar 

te nemen dat het aantal zangvogels wekelijks 
toeneemt.
Verzamelpunt: ingang Westduinpark hoek 
Laan van Poot/Fuutlaan.
Tijdstip: 6.30 uur in de ochtend. 

Zondag 6 april �008: Texel
Lange dagexcursie met 1 of 2 busjes* (zie kader)
Leiding: Nicolette Rab
Bijzonderheden: op deze lange dag proberen 
we zoveel mogelijk vogelkijkpunten te be-
zichtigen, met af en toe een kleine wandeling. 
Het is de bedoeling tussen 20.00 en 21.00 uur 
weer terug te zijn in Den Haag. We zullen on-
derweg in een cafetaria voor eigen rekening 
een hapje met elkaar eten.
Verzamelpunt: Ministerie van Landbouw
Tijdstip: 6.30 uur in de ochtend (deelnemers 
die vervoersproblemen hebben, moeten dit 
even laten weten)
Kosten en opgave: deelnemers dienen zich op 
te geven door het overmaken van € 25,- (niet-
leden € 27,50 en jeugdleden € 7,-) op de gi-
rorekening van de Haagse Vogelbescherming, 
afdeling excursies (zie kader). Het bedrag 
dient te zijn ontvangen vóór 16 maart 2008.
 

Zaterdag 1� april �008: Waalsdorpervlakte
Ochtendexcursie ** (zie kader)
Leiding: nog niet bekend
Bijzonderheden: we maken een mooie wande-
ling door dit gebied. 
Verzamelpunt: parkeerplaats Oude Waalsdor-
perweg (achter de Alexander Kazerne).
Tijdstip: 8.30 uur
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres.
Kosten: geen



Zondag �0 april �008: Hoeksche Waard
Dagexcursie met eigen vervoer */** (zie kader)
Leiding: Peter de Barse
Bijzonderheden: we bezoeken de plaatsen 
waar we in december 2007 zijn geweest. Nu 
zullen we zien hoe de gebieden bevolkt zijn 
met de zomergasten.
Verzamelpunt: Ministerie van Landbouw
Tijdstip: 8.00 uur
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres.
Kosten: vervoer

Zaterdag �6 april �008: Maasvlakte
Dagexcursie met eigen vervoer ** (zie kader)
Leiding: Vincent van der Spek
Bijzonderheden: Vincent laat ons vandaag bij-
zondere kijkpunten op de uitgestrekte Maas-
vlakte zien, een plek waar vaak heel bijzon-
dere en leuke soorten worden gezien.
Verzamelpunt: Ministerie van Landbouw
Tijdstip: 8.00 uur
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op 
te geven bij het contactadres.
Kosten: vervoer

Zondag � mei  �008: Nachtegalenexcursie
Zeer vroege ochtendexcursie **/*** (zie kader)
Leiding: Ton Haase
Bijzonderheden: hoofddoel is het beluisteren 
van het nachtegalenconcert. Hoe lichter de 
ochtendschemering wordt, hoe meer soorten 
hun liedje ten gehore zullen brengen.
Het kan nog behoorlijk koud zijn dus houdt 
hiermee rekening!
Verzamelpunt: voor Boerderij Meijendel
Tijdstip: 4.15 uur
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres.
Kosten: geen

Vrijdag 16 mei tot en met maandag 19 mei 
�008: trekkershuttenweekend friesland
Zie meer hierover elders in deze Wulp.

Zaterdag �� mei �008: vaartocht Ankeveense 
Plassen
Dagexcursie met eigen vervoer ** (zie kader)
Leiding: Nicolette Rab
Bijzonderheden: we doen een vaartocht van ca. 
2,5 uur op een redelijk stille boot met een gids 
van Natuurmonumenten. Daarna maken we 
nog een wandeling in één van de nabij gelegen 
buitenplaatsen of op de Hilversumse heide.
Verzamelpunt: Ministerie van Landbouw
Tijdstip: 7.00 uur
Opgave: deelnemers (maximaal 22!) dienen 
zich vooraf op te geven bij het contactadres.
Kosten: vervoer plus € 9,- voor de vaartocht

Zaterdag �1 mei �008: Markiezaat (Bergen 
op Zoom)
Dagexcursie met eigen vervoer**/*** (zie kader)
Leiding: nog niet bekend
Bijzonderheden: we maken een wandeling 
naar de vogelhut en in de omgeving doen we 
een paar mooie vogelgebieden aan.
Verzamelpunt: Ministerie van Landbouw
Tijdstip: 8.00 uur
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres.
Kosten: vervoer

lezing
Maandagavond 17 maart 2008.
Spreker: Astrid Kant.
Onderwerp: de grutto, weidevogelkuikens en 
-bescherming.
Astrid heeft ons in een eerdere lezing ken-
nis laten maken met het merendeel van de 
Nederlandse weidevogels. Vanavond wordt 
ingegaan op de moeilijke situatie van de 
grutto. Daarnaast wordt aandacht besteed 
aan de kuikens van de weidevogels en het as-
pect van weidevogelbescherming.

Lezingen vinden plaats in Het Benoordenhuis 
aan de Bisschopstraat 5 te Den Haag en be-
ginnen stipt om 20.00 uur.

 Dag(deel)excursies
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Ons jaarlijkse sportieve voorjaarsweekend 
gaat in 2008 naar het vogelrijke Friesland: 
Earnewoude, gelegen in het natuurge-
bied de “Alde Fanen”. Dit is het laatste 
geopende nationaal park te midden van 
meren, kreken en rietvelden. Van hieruit is 
het Lauwersmeer goed te bereiken en op de 
heen- of terugweg kunnen via Gaasterland 
de westkust bezoeken. De streek leent zich 
voor prachtige fiets-, wandel- en vaartoch-
ten. Een vroege kanotocht behoort tot de 
mogelijkheden. Ditmaal bezoeken we dit 
gebied in het voorjaar, het enige jaargetijde 
waarin we er nog niet geweest zijn!

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*** (zie kader). 

Verblijf: Camping “It Wiid” (www.wiid.nl)
We hebben twee 8-persoons bungalows ge-
huurd, waarvan één gelegen aan het water. 
Elk huisje heeft vier 2-persoons kamers 
met 2 douches. In vergelijk met andere 
jaren heel luxe, dus! 

Verzorging: Zelfverzorging van de brood-
maaltijden en een soepmaaltijd op vrijdag-
avond, twee keer een eenvoudige gecaterde 
maaltijd en de laatste dag eten we een 
hapje onderweg voor eigen rekening. Van 
iedereen wordt een bijdrage aan de huis-
houdelijke taken verwacht.

Informatie: Nicolette Rab
Tel: 070-354 8974 of 06-18 436 925 
E-mail: hvbexcursies@live.nl

Kosten: € 175,-. 

Opgave:: door storting van een aanbetaling 
van € 50,- vóór 15 maart en het restant van 
€ 125,- vóór 15 april 2008 op girorekening 
271.84.86 van de Haagse Vogelbescherming 
onder vermelding van “Friesland 2008”. 

Definitieve inschrijving gebeurt op volg-
orde van binnenkomst van aanbetaling. 
Annulering-/reisverzekering dient u zelf te 
verzorgen. Het reglement “Deelname ex-
cursies/reizen 2006” is van toepassing.

luxe trekkershuttenweekend friesland
van 16 t/m 19 mei �008
leiding: Nicolette Rab  -  Maximum: 16 personen

 Meerdaagse excursies
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H E T  K A D E R

• Verzamelpunt voor excursies met bus-
jes 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-deelne-
mer.

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

• Deelname is naar volgorde van opgave.
• Annuleringen dienen schriftelijk of telefo-

nisch 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 ver-
krijgbaar 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 ver-

eist;
  ***  lange wandeling of meerdere wandelin-

gen, conditie vereist; 
 ****  zware wandeling(en) in moeilijk/ruig 

terrein

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

Eind maart start Eduard Opperman weer 
een vogelherkenningscursus voor begin-
ners en gevorderden. In vier avonden en 
twee excursies zal hij ons de nodige kneep-
jes van het vak leren. Vogels rondom het 
huis komen aan bod, maar ook de ma-
nier hoe je vogels in andere gebieden kunt 
herkennen en zelf met waarnemen aan de 
slag kunt gaan. Uiteraard vormen vogelge-
luiden een belangrijk onderdeel van deze 
cursus. Daarnaast wordt dieper ingegaan 
op bepaalde groepen vogels. Ook voor de 
al meer gevorderde vogelaar is deze cursus 
een aanrader.

De cursus is telkens op woensdag: 
26 maart
2 april 
9 april 

De laatste avond is in mei en wordt evenals 
de excursies op de cursus zelf afgesproken.

Tijd: van 20.00 tot 22.15 uur 

Locatie: Milieuservicepunt Zuiderpark (bij 
de kinderboerderij)
Anna Polakweg 7 
2533 SW Den Haag

Informatie en opgave: Nicolette Rab
Tel: 070-354 8974
Email: hvbexcursies@live.nl
    
Kosten: € 15,-. Deze dienen zo snel moge-
lijk overgemaakt worden op girorekening 
271.84.86 van de Haagse Vogelbescherming 
te Den Haag onder vermelding van “cursus 
voorjaar 2008”.
Na betaling bent u zeker van deelname.

Vogelherkenningscursus 
voorjaar �008
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filatelistische prijs voor 
verhaal over de huismus
Ter gelegenheid van de grote huismus
sententoonstelling begin dit jaar in 
Rotterdam (die overigens nog tot medio 
december een vervolg heeft gekregen in 
Leeuwarden) werd ook ter begeleiding 
een boek uitgebracht met als titel “Mus, 
natuur & cultuur van de huismus”. 

toegekend. Deze prijs wordt jaarlijks uit
gereikt voor de beste filatelistische bij
drage in de nietfilatelistische pers. En 
mijn hoofdstuk in dit mussenboek vol
deed kennelijk hieraan. 
Vanzelfsprekend voel ik mij zeer vereerd 
met deze onderscheiding. Het is al lan
ger mijn streven om de ‘vogelfilatelie’ 
op populaire wijze bekendheid te geven, 
zodat ook anderen daarin geïnteresseerd 
raken. De Haagse Vogelbescherming 
heeft hier al enkele keren iets van kun
nen merken. Het is fijn vast te stellen dat 
dit streven kennelijk nu ook in postze
gelkringen wordt gewaardeerd. 

Tom Loorij

Gruttoprijs �00�

De Stichting Het Zuid-Hollands Landschap 
heeft in november de Gruttoprijs 2007 
in ontvangst genomen. Deze prijs, een 
cheque van € 1.000, en een bronzen 
beeld van een grutto, is door Nederland
Gruttoland (een samenwerkingsver
band van Vogelbescherming Nederland, 
Landschapsbeheer Nederland en Natuur
lijk Platteland Nederland) in het leven 
geroepen om projecten te stimuleren 
die de grutto en andere weidevogels 
ten goede komen. Het ZuidHollands 
Landschap had drie kleinschalige pro
jecten ingezonden, waar door het tref
fen van de juiste inrichtingsmaatregelen 

In de prijzen...

Hierin tal van bijzondere wetenswaardig
heden over dit zo algemene vogeltje, dat 
desondanks sinds kort op de Rode Lijst 
van bedreigde vogelsoorten staat. Voor 
dit boek had ik een hoofdstuk geschre
ven onder de titel “De Huismus met een 
gekarteld randje” waarin ik de Huismus 
filatelistisch in beeld bracht.
Wie schetst mijn verrassing dat ik be
richt kreeg dat de Raad van Toezicht van 
de “Stichting Nederlands Maandblad 
voor Philatelie” op voordracht van de 
daartoe ingestelde jury hiervoor aan mij 
de “L.H. Tholentrofee” over 2006 heeft 
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en het voeren van een optimaal beheer, 
de aantallen weidevogels de afgelopen 
jaren sterk zijn toegenomen. De jury gaf 
aan dat het ZuidHollands Landschap in 
haar terreinen tot voortreffelijke resulta
ten weet te komen. Waar bij andere pro
jecten de aantallen grutto’s hooguit sta
biel blijven, daar weet het ZuidHollands 
Landschap de aantallen soms te verdrie
voudigen. Door daarover te communice
ren, stelt de organisatie de grutto in een 
positief daglicht. 

CW

1�

Foto: Idde Lam
m
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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



Ik vlieg over de duinen en hoor vogels zingen. 
Ze roepen dat je daar beneden lekker kunt 
eten. Dan ga ik maar gauw kijken. Néé, het 
is een bandje met vogelgeluiden. Te laat, nu 
ben ik gevangen in een net. Gelijk komt er een 
meneer aan, die mij voorzichtig pakt en me in 
een zakje doet. Even later haalt hij me er weer 
uit, maar dan ben ik binnen in een hut met 
meer mensen. De man vouwt mijn vleugeltjes 
open en strijkt over mijn veertjes om te kijken 
of ik man of vrouw ben, jong of volwassen. 
Hij meet me van snavel tot staart. Hierna ga 
ik in een pvc buisje op de weegschaal. Als ik 
al een keer eerder ben gevangen, vergelijken 
ze mijn gewicht om te zien of ik wel goed heb 
kunnen eten onderweg. Maar nee, ik ben nog 
ongeringd. De meneer draait mij -hoepla- op 
mijn rug en doet een ringetje om mijn pootje. 
Dan controleert hij alle gegevens en noteert 
het nummer van mijn ring erbij. 

In Europa worden per jaar zo’n vier 
miljoen vogels ‘geringd’. Dit mogen al
leen professionele onderzoekers met een 
speciale vergunning bij een ringstation 
doen. De meeste vogels worden gevan
gen in dunne netten, maar jonge vogels 
krijgen ook nog wel eens een ring op 
hun nest. De ringen zijn van aluminium 
en iedere vogelsoort krijgt een maat die 
bij hem/haar past. 

De kleinste ring heeft een doorsnede van 
2 mm en weegt 0,04 gram (voor bijv. het 
goudhaantje). De grootste ring is wel 26 
mm en weegt zo’n 9 gram (voor bijv. de 
knobbelzwaan). Het gewicht is zo laag 
dat vogels er geen last van hebben. Op 
de ring staat een uniek registratienum
mer en het adres van het ringstation. 
Alle informatie wordt bijgehouden in 
een centraal computerbestand. Als de 

lord of the rings in de Haagse duinen
DOOR CAROLINE WALTA

Bij het vogelringstation in Meijendel werkt ‘onze’ Gouden Wulp drager Vincent van 

der Spek. In oktober bood een excursie van de Haagse Vogelbescherming een uniek 

kijkje achter te schermen.  Bovendien deden twee zeldzaamheden het gebied aan.

Vuurgoudhaan krijgt ring
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vogel ergens ter wereld wordt terugge
zien (weer bij een ringstation, een voge
laar die in het veld met een telescoop een 
ring afleest, of iemand die de vogel dood 
vindt en de ring terugstuurt) wordt dit 
wederom geregistreerd. 

In 1899 ringde een Deense onderzoeker 
voor het eerst spreeuwen, om de trek van 
de vogels te bestuderen: waar vliegen ze 
in de winter naar toe en via welke route? 
Zo worden overwinteringsgebieden en 
trekroutes duidelijk en kunnen ze even
tueel beschermd worden. 
Tegenwoordig worden de gegevens ook 
gebruikt om te zien waar een vogel is 
geboren en waar deze gaat broeden. Als 
vogels niet meer terugkeren naar een be
paald gebied, kan dat een teken zijn dat 
er iets mis is met de leefomgeving, zoals 
het verdwijnen van voedsel en/of een 
veilige nestplaats. Een belangrijk signaal 
voor de mens: tot hier en niet verder. 
Daarnaast is door het ringen de leef

Een zeldzame bruine boszanger

tijd van een vogel te bepalen. De oudste 
terugmelding tot nu toe is een zilver
meeuw van 32 jaar.

Wat wordt het hier druk. Oh, het blijkt dat ik 
een heel bijzondere vogel ben. Ze komen al-
lemaal naar mij kijken. Er wordt geprobeerd 
mijn roep op te nemen, maar ik hou me lek-
ker stil. Nu ga ik ook nog op de foto, een paar 
keer, van alle kanten. De andere mensen wil-
len mij eveneens fotograferen. Samen met nog 
een aparte vogel: een bladkoninkje. Van al 
die aandacht word ik wel een beetje verlegen. 
Mag ik nou gaan?! Want ik ben blijkbaar 
vanuit Siberië een beetje verdwaald en moet 
nog helemaal naar Afrika vliegen voordat het 
hier winter wordt. 

Nou -tsek- daar ga ik weer.

Gevleugelde groetjes van de bruine boszanger

Foto’s: Caroline Walta

Bruine boszanger (l) en bladkoninkje
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Houtduif, Haags in gedistingeerd grijs
en borst omrand met warme gloed
laat zich fotograferen tegen fraaie prijs
ja, deze pose presenteert mij goed.

Roodborst, buurman onverschrokken
gekleed in modieus jacket
met lava-oranje vest en sneeuwwitte rokken
is very important person aan geheim banket.

Kauwtje, ja die schalkse kwajongen
kiest liever voor Gotic
beroemd om gewaagde luchtsprongen
maar is never chaotic.

Madame Merel tussen kersenbloesem
bereidt zich voor op haar marriage.
O, een zucht ontsnapt haar boezem
komt de echte liefde na de vrijage?

Meneer Koolmees, dat is pas een heer
zijn mildheid, vriendelijkheid en trouw
bewijzen overduidelijk keer op keer
voor hem een dijk van een vrouw.

Bariton Merel, een echte zangkampioen
onvermoeibaar een seizoen van gezang
crescendo en glissando, niet na te doen
meedoen aan Idols maakt hem niet bang.

De Bezuidenhoutse Vogelparade
DOOR HUBERT vAN DROOGE

Houtduif in 
de bocht 

Spaarwaterstraat

Roodborst,
de buurman in 

Haagse Bos

Kauwtje doet mee
aan de pauze 

van de Van 
Hoogstratenschool

Merel in
bruiloftstooi tussen

kersenbloesem

Koolmees man
tussen C. Houtman-

straat en De 
Moucheronstraat

Merel man, 
topzanger 

afgelopen lente 
en zomer



IN  MEMORIAM 

De heer M.H. de Groot

Op 6 januari 2008  is het erelid van 
de Haagse Vogelbescherming, de 
heer  Marinus Hendricus de Groot 
overleden.
Op het bericht van overlijden stond 
“Toegewijde kracht achter jaren
lange vogelopvang in Den Haag 
en omstreken”.  De heer de Groot 
heeft veel betekend voor de Haagse 
Vogelbescherming. In de jaren ’70 
van de vorige eeuw had de vereni
ging diverse opvangadressen voor 
zieke en gewonde vogels. Veruit het 
belangrijkste opvangpunt was dat 
van de fam. De Groot, dat in 1979 
van het toenmalige ministerie van 
CRM een volledige vergunning ver
kreeg. In datzelfde jaar werden er 
3500 vogels door hen thuis opge
vangen.
Voor de niet aflatende en praktische 
inzet van de heer en mevrouw de 
Groot werd hen in 1979 de Gouden 
Wulp toegekend, gevolgd door het 
erelidmaatschap van de vereniging 
in 1985.

De heer de Groot is jarenlang de 
stille kracht geweest achter de op
vang van zieke en gewonde vogels. 
Samen met zijn vrouw is hij als het 
ware de grondlegger van ons hui
dige vogelasiel De Wulp.  De Haagse 
Vogelbescherming heeft veel aan 
hem te danken.

Groene cursus 
voorjaar �008 door 
IVN Den Haag
Het IVN Den Haag organiseert dit voor
jaar weer een Groene Cursus in het Milieu 
Service Punt in het Zuiderpark. Deze 
cursus is vooral bedoeld voor diegenen 
met een gezonde belangstelling voor 
de natuur, maar met nog weinig kennis 
op dit gebied. In zes lessen wordt u veel 
bijgebracht over zee, bloemen, vogels, 
bomen, waterleven en vlinders. Ook zijn 
er drie excursies in maart en april.

Data: 10 maart t/m 21 april: zes 
lessen en drie excursies

Kosten: € 47,50 inclusief koffie, 
thee en cursusmateriaal

Informatie: bij onderstaande personen 
en via www.ivndenhaag.nl 

Opgeven bij:  Laus Hendriks, tel. 
 0703946065 of Jos van 

Zaalen, tel. 0703857343, 
tot uiterlijk 1 maart 2008 

J. Grotendorst, Delft
M.H.R. Duymaer van Twist, Den Haag
J. Verhoef, Den Haag
D. Kösters, Voorburg
F.J.J. Storm van ’s Gravesande, Zwolle
R. van der Zwan, Den Haag
R. Bartstra, Utrecht
R. Soesman, Den Haag
M. van Heuvel – Ter Weijden, Voorburg

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

Prijs in 

Ooievaar verjaardagkalender .................................... 8,00

Het vogeljaar kalender 2008 ..................................... 8,50

Haymans vernieuwde uitgebreide

   Vogelgids zakformaat ............................................ 14,95

Vogels op en rond de voederplank ........................ 12,50

CD’s vogelgeluiden v.a. ............................................. 10,95

Boekje “Vogels onder dak” met alle 

   informatie over nestkasten .................................. 12,50

Nestkasten van hout .................................................... 8,00

Plaatjes voor vernieuwing nestkasten ......................1,00

Div. modellen nestkasten op bestelling

bouwtekeninngen zie onze website

Raamstickers per vel (� st. A�) ................................ 2,00

denk aan najaars vogeltrek!

Beker met vogels per stuk .......................................... 3,50

Bekers met vogels, serie van 3 stuks ..................... 10,00

Draagtas van ongebleekt katoen Vogelasiel 

De Wulp/Haagse Vogelbescherming ...................... 3,00

Diverse vogelkaarten v.a. ........................................... 0,50

Het jaarlijkse inventarisatie rapport voor leden   gratis

Voor niet-leden ...............................................................3,75

Heeft u buiten bovengenoemde openingstijd iets 

nodig, dan kunt u telefonisch een afspraak 

maken met 0174 - 21 38 25.

Voor informatie kunt u ook terecht op de website van 

de Haagse Vogelbescherming: www.haagsevogels.nl onder 

het menu-item “vereniging”.

Verenigingswinkel
Voor informatie, publiciteit en verkoop

open elke 1e zondag van de maand in 
het vogelasiel 

van 1�.00 tot 16.00 uur. 
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zin in wonen

Nelisse Makelaars B.V.   •   Statenlaan 128   •   2582 GW  DEN HAAG

Tel: 070 350 14 00   •   Fax: 070 350 66 86   •   E-mail: info@nelisse.nl

g g g


