
De Wulp
40e jaargang nr. 1  -  februari 2009



Even voorstellen
Afgelopen zomer heb 
ik mij, na zo’n twintig 
jaar, weer aangemeld 
bij de HVB. Als kind 
was ik al vroeg gechar-
meerd van vogels, de 
zingende edelstenen in 
de boomtoppen... Vaak 

ging ik met mijn verrekijker de duinen in of 
de havenhoofden op om vogels te kijken. 
Ook Zuid-Frankrijk was een erg mooi ge-
bied. Hoogtepunt was wel Canada, waar-
voor ik mijn eigen vogelgidsje tekende.

Tijdens mijn puberjaren ging mijn belang-
stelling naar andere dingen uit. Maar sinds 
ik in Mariahoeve woon en als activiteitenbe-
geleider werk voor ouderen (80+), waarbij 
ik via Zorgcentrum Oostduin (weer) kennis 
maakte met de HVB, was ik verkocht.

Nadat ik een paar maal naar Starrevaart en 
andere excursies ben geweest, viel mij een 
oproep tot versterking van de redactie op 
in de Wulp, waarvoor ik me aanmeldde. We 
hebben toen een afspraak gemaakt en de 
commissievergadering bijgewoond. Hieruit 
zijn prettige en nuttige contacten voort-
gekomen. Zelf ben ik veel op het internet 
bezig, dus ik heb mij ook direct opgegeven 
voor de web-commissie.

Graag vertel ik het één en ander over mijn 
belevenissen in volgende edities. Voor de 
aanstaande Wulpen zitten er reeds zaken 
in de pen. Zo breng ik een bezoek aan het 
Zuiderpark met Ruud van der Waard, be-
heerder van het vogelgebied en ook een 
interview met het vogelvrouwtje van Maria-
hoeve heb ik al in de agenda staan. Zij kijkt 
waarschijnlijk weer op een heel andere wijze 
naar vogels dan de meeste vogelspotters.

Vogelvriendelijke groeten,
Arnoud Bal
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foto voorplaat: Hongerige Haagse ooievaar 
trekt een sprintje naar wintervoer.
Foto: Rogier Mos
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Winter in Holland. 
Na twaalf jaar be-
vriest de aarde en 
het water zowaar 
voor meer dan een 
paar dagen. 
De door verwen-
nerij en zachte win-
ters thuisgebleven 

ooievaars kunnen plotseling niet meer bij 
hun voedsel komen. Begin januari gaan 
uw voorzitter en secretaris toch maar 
vast beginnen met bijvoederen. Twee-en-
dertig Haagse eibers en meer dan zestig 
reigers profiteren van de dagelijkse portie 
eendagskuikens. Door hun aangeboren 
deftigheid zijn de ooievaars te langzaam. 
De bewegelijke en brutalere reigers zijn er 
vaak het eerste bij. Woeste taferelen met 
fraaie fladderdansen om net dat ene kui-
ken te bemachtigen. Na afloop doen we 
nog even het wak in het Haagse Bos aan, 
waar het spat en bruist als een paar hon-
derd trappelende pootjes elkaar verdrin-
gen bij het voeren van brood. Meerkoeten, 
wilde eenden en waterhoentjes doen hun 
voordeel met de wintervoedering. De en-
kele slobeenden, dodaarzen en kuifjes 
blijven echter onverstoorbaar op zoek 
naar hun eigen voedsel op de bodem van 
de plas. Het voeren is koud maar dank-
baar werk.

Warm en rond de vergadertafel heeft 
uw voorzitter overleg met Stadsbeheer, 
Staatsbosbeheer en de Provincie over het 
Stadsduivenprobleem, Hondenbeleid 
Haagse Bos en het beheerplan Westduin-
park. Op 4 december was er een groot 
symposium bij de Provincie over de ge-
volgen van de klimaatverandering. Voor 

ons vogelaars betekent het dat we steeds 
vaker vreemde vogels in ons waarnemings-
gebied zullen aantreffen. Tijdens de win-
tervoedering bijvoorbeeld zat er voortdu-
rend een grote zilverreiger in het bevroren 
Reigersbergen. Voor de kuikens had hij 
geen belangstelling. Hij scharrelde zijn 
kostje bij elkaar in de ruigte van de sloot-
kant.
 
Op 11 december was er stedelijk groen-
overleg, waar het gemeentelijk groenbeleid 
met de groene verenigingen wordt voorbe-
sproken. 18 december boden Loes Jalink 
en ik als PR-initiatief het Segbroekcollege 
drie nestkasten aan voor de nieuwe heem-
tuin. De dagen rond Kerst en Oudjaar ge-
bruikt om rustig te schrijven en te tekenen 
om daarna op 11 januari samen met veel 
leden van de HVB een toast op het nieuwe 
jaar uit te brengen tijdens onze nieuw-
jaarsreceptie in de gezellige oude stal van 
volkstuinvereniging Eigen Arbeid. Het be-
stuursjaar was sowieso al goed begonnen 
voor de vereniging, want in de afgelopen 
maanden werden we bijna wekelijks ver-
rast door een legaat. Uw voorzitter en se-
cretaris zijn inmiddels vaste bezoekers van 
de notariskantoren om al die erfenissen 
voor de vereniging te aanvaarden. Daarbij 
staat de teller voorlopig al op € 250.000,-. 
Een mooi beginsaldo als er straks een 
nieuw asiel gebouwd moet worden. De 
komende ALV dient de ledenvergadering 
daar een besluit over te nemen. Wel of 
niet verhuizen naar een andere locatie? 
Er zijn wel wat afwegingen te maken. Het 
bestuur en de asielbouwcommissie zul-
len zorgen dat er een mooie presentatie 
van het vooronderzoek wordt gemaakt. 
Spannende tijden voor Lily en haar asiel-
bemanning.

Frederik Hoogerhoud

 Van de voorzitter

Winterwerk



Mijn redactiecollega Arnoud Bal komt 
wel met een heel aparte verrassing naar 
de nieuwjaarsreceptie: in zijn armen 
houdt hij een gewonde kokmeeuw. De 
vogel is in een blinde poging op zoek 
naar voedsel aangereden en het ziet er-
naar uit dat hij zijn vleugel heeft gebro-
ken. We leggen hem in een lege wijndoos 
in de keuken, met een knipoog naar de 
chef dat hij niet in de pan mag, ook al 
heet het dier KOKmeeuw.

Binnen is het al erg gezellig en onze voor-
zitter brengt een toost uit op het nieuwe 
jaar. Even blikt hij terug op 2008, waar-
bij we stilstaan bij het verlies van Jan van 
den Ende. Maar voornamelijk kijken wij 
vooruit naar 2009, waarin de vernieu-
wing van het vogelasiel een belangrijk 
project gaat vormen.

Toost op het nieuwe jaar
Door Caroline Walta - Foto’s BouDeWijn sChreiner
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Daarna is het tijd voor de feestelijke uit-
reiking van de Gouden Wulpen. Eerst 
volgt een omschrijving van de activi-
teiten en bijzondere verdiensten van de 
personen, op zo’n manier dat het nog 



niet helemaal duidelijk is om wie het 
gaat. De spanning is van alle gezichten 
af te lezen: ‘wie krijgt ‘m ?’ 
Als eerste wordt Nicolette Rab naar 
voren geroepen, met dank voor haar 
enthousiaste inzet voor de Commissie 
Excursies en Lezingen, waarbij zij ook de 
organisatie van hele vogelreizen op zich 

nieuwe samensteller van het inventarisa-
tierapport en beheerder van de eenden-
kooi in het Zuiderpark. De nieuwe eige-
naars van een Gouden Wulp glimmen 
van trots. En wij met hen.

Onder het genot van een hapje en drankje 
zetten wij het feest voort, tot het écht tijd 
is om naar huis te gaan. Lily Weerdesteijn 
neemt de gewonde kokmeeuw mee naar 
het Vogelasiel. Helaas blijkt de vogel te 
zwaar gewond en is hij ingeslapen. Maar 
we kunnen ons troosten met het feit, dat 
dankzij de inzet van de leden en vrijwil-
ligers van de Haagse Vogelbescherming 
er deze strenge vorstperiode een hele-
boel vogels zijn gered. Op naar de eerste 
warme zonnestralen van het voorjaar!

�

Betaling contributie �009
Geachte leden,

Evenals vorig jaar stuurt de ledenadministratie u GEEN acceptgiro ter betaling van uw 
contributie voor het jaar 2009.

De adresdrager van deze Wulp is tevens uw factuur voor het lidmaatschap.
De adressticker geeft uw lidmaatschapsnummer aan. Wilt u dit bij uw overschrijving 
vermelden?

Graag ontvangen wij uw contributie vóór uiterlijk 1 april a.s. Dit vereenvoudigt het werk 
van de ledenadministratie aanzienlijk en voorkomt onnodige kosten.

Hartelijk dank voor uw medewerking,
Ingrid Megens

LET OP!

neemt. Ze is aangenaam verrast, aange-
zien ze dacht dat haar CEL-collega Ton 
Haase onderscheiden zou worden. In 
haar dankwoord geeft zij dan ook aan, 
deze Gouden Wulp graag met hem te 
delen. 
Als tweede wordt Ruud van der Waard 
in het zonnetje gezet, voor onder meer 
zijn werk voor de Veldwerkcommissie. 
Verder kennen we hem als vogelwachter, 
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Koud, hè...
Door Caroline Walta

Bij een schitterende zonsopkomst rijdt 
Jaap ons richting Willemstad. nee we 
zijn niet op het tropische Curaçao, maar 
onderweg naar de havenplaats aan 
het Haringvliet, op onze mooie Zuid- 
Hollandse eilanden. 

Het is koud. De rijp ligt dik op de weilan-
den, bomen en struiken. Er zitten heel 
veel buizerden langs de kant van de weg. 
In de meest verschillende verenkleden. 
Van donkerbruin tot bijna wit. Alleen 
al snel zien we het (letterlijk) niet meer, 
want de beslagen ramen bevriezen zelfs 
van binnen. Wees gerust, voor- en ach-
terruit zijn ijsvrij. Gelukkig is onze be-
stemming ook grotendeels onbevroren, 
want terwijl driekwart van de bevolking 
aan het schaatsen is, gaan wij... varen. 

Een boot van Staatsbosbeheer neemt 
ons mee over het Haringvliet, langs het 

natuureiland Tiengemeten en diverse 
slikplaten richting de dam en dan weer 
terug. Dit is de eerste excursie van het 
nieuwe jaar, dus we beginnen met de beste 
wensen en chocomelk. Het is een gezel-
lig gekakel op de boot: ‘ja, koud, hè!’. We 
kijken dan ook vol verbazing naar de vis-
sers die in kleine rubberbootjes onder de 
brug dobberen. Brrrrrr. Het landschap 
om ons heen is prachtig door alle zilver-
witte rijp, met een helderblauwe lucht 
erboven. Na een paar minuten staan 
wij zelf dus óók buiten in min drie, die 
voelt als min twintig. Gelukkig draag ik 
thermo-ondergoed onder mijn veertien 
kledinglagen en heb ik me in een leger-
groene skibroek gehesen. We zien er al-
lemaal uit als Michelinmannetjes en zijn 
klaar voor mooie waarnemingen. 

We zien maar liefst twaalf eendensoor-
ten. Nu de binnenmeren bevroren zijn, 
zoeken zij het grotere open water op 
waar wij doorheen varen. En al zijn we 
niet op de Antillen, er zijn hier zeker 
tropische verrassingen. Multicultureel 
Nederland heeft - naast de halsband-
parkiet - meer exotische vogels: de grote 
zilverreiger met zijn sierlijk lange witte 
veren en de kolonie flamingo’s in hun 
opvallend roze kleed. Het is een bizar ge-
zicht om ze tussen de ijsschotsen te zien 
rondscharrelen. Maar blijkbaar hebben 
ze het hier prima naar hun zin. 

Het voordeel van het varen is, dat je 
de telescoop neerzet en alles komt aan 
je voorbij. Het nadeel is dat het op het 
achterdek nogal trilt vanwege de motor. 
Voor het beste zicht moet je naar het bo-
vendek. Alleen daar is het pas écht guur. 
Niettemin komt bijna op het einde van 



onze reis het moment dat we daar alle-
maal staan en de kou helemaal vergeten. 
Onze excursieleider van Staatsbosbeheer 
meldt namelijk dat hij ‘iets groots’ op 
het ijs van een slikplaat ziet zitten. Eerst 
durf je er niet aan te denken. Dat zou té 
mooi zijn. Kijken, kijken en dan is het 
duidelijk te zien. Daar zit de zeearend! 
Blijkbaar van iets te peuzelen. De twee 
kraaien ernaast, die een graantje willen 
meepikken, lijken wel mussen - zo klein. 

De roofvogel is werkelijk enorm. De er-
varen gids ziet aan het verenkleed dat 
het gaat om de eerstejaars vogel die het 
gebied geregeld bezoekt. Maar nu laat hij 
zich wel heel goed bewonderen. Pas na 
een paar minuten vliegt hij op en doet 
hij met zijn vleugelspanwijdte van zo’n 
twee meter recht aan zijn bijnaam ‘de 
vliegende deur’. Wat een spectaculaire 
afsluiting van onze vaartocht en wat een 
geweldig begin van vogeljaar 2009!

Dagboekfragment
Door annemieke jansen

Donderdagnacht 16 januari 2009
Ik kan niet slapen. Al uren lig ik te woelen in bed. Ik hoor de klok 1 uur slaan, 2 uur, 3 uur. 
Zal ik er uit gaan en een beker warme melk maken? Nee, ik heb geen zin. Bovendien maak 
ik dan Henry wakker.

Ik dommel weer in. En dan hoor ik een geluid. Langzaam dringt het tot me door dat het een 
vogel is. Niets bijzonders, maar… Ik ben klaarwakker. Kewik, kewik, klinkt het. Dit geluid 
ken ik, maar dat kan toch niet? Ik woon hartje Den Haag. Deze vogel hoor je alleen in 
parken en bossen. Kewik, kewik, klinkt het weer. Ik spring uit bed en open een stukje van 
het gordijn. 

En ja hoor, daar zit ze, een scherp silhouet tekent zich af in de boom achter ons huis; een 
vrouwtje bosuil. Ik geloof mijn ogen niet. Vol bewondering kijk ik naar haar. Maar zij heeft 
mij ook gezien en kort daarna vliegt ze weg. Snel loop ik naar de voor-
kant van het huis. Ik zie haar niet meer. In de verte hoor ik wel haar 
geroep.

Weer terug in bed, hoor ik even later de roep van het mannetje; 
hoe-hoe-hoe. Ik spring weer uit bed. Gelukkig is het een heldere 
nacht. Ik zie hem zitten, hoog in de oude esdoorn aan de voor-
kant van het huis. Een paartje bosuilen op vrijersvoeten. Wie 
had dat gedacht, midden in de stad? 

Ik maak dan toch maar die beker warme melk. Veel helpt het niet, 
want het geroep van het vrouwtje en mannetje bosuil houden me nog 
een uur lang wakker. Als het licht wordt zijn ze vertrokken. 
Nu val ik tevreden in slaap.

�



Bij thuiskomst zagen we langs de Bezui-
denhoutseweg ineengedoken ooievaars en 
reigers op het weiland van Reigersbergen 
staan. Het is een historische plek waar de 
reigers al eeuwen samenkomen. Sinds en-
kele jaren hebben ze gezelschap gekregen 
van een steeds groter groeiende groep 
ooievaars. De project-ooievaars broeden 
met toenemend succes in dit deel van de 
stad. We tellen er dit keer twee-en-dertig. 
Dankzij de zachte winters van de afgelo-
pen jaren hebben de Haagse eibers geen 
behoefte meer aan een tocht naar het 
warme zuiden. Nu het voor het eerst in 
twaalf jaar weer lange tijd vriest lijden ze 
honger.

Op 2 januari overlegt de wintervoeder-
commissie in het asiel. Er wordt besloten 
dat de ooievaars en reigers het eerst aan 
bod komen voor een maaltijdverstrek-
king. We helpen de dierenwinkel direct 
van zijn voorraad muizen en eendagskui-
kens af en zetten twee kilo voor de kachel 
te ontdooien.
Wanneer we twee uur later bij het weiland-
hek staan, blijkt dat er wel honger, maar 
ook een groot wantrouwen bij de groep 
heerst. Ze blijven vooralsnog op respec-
tabele afstand. Reigers en ooievaars ver-
tonen een totaal ander gedrag. Na de eer-
ste reserve willen de reigers wel naar het 

hek toekomen. De muizen worden direct 
herkend en gaan met speels gemak langs 
snavel en keel. Eerst even dwars in de pin-
cetgreep en dan na wat wippen en schud-
den om de kop recht voor de ingang te 
leggen, schuift het beestje hap, slik, weg 
het keelgat in. De kuikens waren moei-
lijker. De slappe lijfjes wilden niet goed 
glijden. Droge kuikens zijn sowieso een 
probleem en wel op twee manieren. Het 
glijdt slecht, dus hapt het niet lekker weg, 
maar ook het publiek heeft er problemen 
mee. Het blijkt ethisch onverantwoord 
om reigers donzige, aaibare kuikentjes 
te voeren. Zodra er een plons water over-
gaat, verdwijnt het vooroordeel en vindt 
iedereen het heel natuurlijk dat reigers 
kuikens eten. 
De eerste voorraad blijkt te klein. De 
volgende dag komen we met een dub-
bele aanvoer. De muizen waren op, maar 

over hongerige langpoten 
en eendagskuikens
Door aletta De ruiter en FreDerik hoogerhouD - Foto’s: rogier mos

nieuwjaarsdag lag de Starrevaart al bijna helemaal dichtgevroren. Drommen schaatsers 
reden er hun rondjes langs de rietkragen en de vogels scholen bijeen in een klein wak in 
het midden van de plas. 
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ook te duur, dus blijft het bij kuikens. 
Om verder te gooien dan een armzwaai 
reikt, hebben we een ballengooistok aan-
geschaft. Daarmee gooit het twee keer 
verder. De ooievaars geven blijk van hon-
ger, maar durven de magische grens van 
de werpafstand niet te overschrijden. 
Een enkele verre treffer vindt gretig af-
trek, maar de angst overheerst. Wij een 
stap voorwaarts, zij twee stappen achter-
waarts. Van een onbekend piepje gaat de 
hele groep massaal op de wieken. De veel 
brutalere reigers gaan met de voorraad 
schoot en zijn nu goed doorvoed.
Pas op de derde dag overheerst de honger. 
Bij aankomst staan alle ooievaars zowaar 
aan het hek. Met handenvol strooien we 

dienen tot ze geen kuiken meer kunnen 
zien en dan de ooievaars te voeren. Ook 
gooien we niet meer een voor een, maar 
hele handen tegelijk, zodat de ooievaars 
ook nog een kans hebben als de reigers 
er alsnog op afduiken. De volgende dag 
staat de hele groep roodsnavels zonder 
reigers bij de melkstal in het midden van 
de wei. We sluipen erheen. Stapje voor-
uit, stapje achteruit. De eibers bewegen 
zijwaarts, zo kunnen ze ons en het ach-
terliggende veld in de gaten houden. Wij 
strooien maar weer met gulle hand, maar 
het dons blijft onaangeroerd zolang we 
dichtbij staan. In de verte bespeuren we 
een grote zilverreiger, die niet eens over-
weegt om zich te laten voeren. Hij pikt wat 
in de oever en staart verder bewegings-
loos naar het bevroren water. Uiteindelijk 
blijkt de “Artismethode” redelijk te wer-
ken: Oppasser klimt over hek, strooit 
kwistig met voer, loopt duidelijk ver weg 
en laat de avifauna aan zijn lot over. Vijf 
tellen later staan alle eibers te pikken en 
te schrokken. Twee minuten later is er 

de kuikens in het rond. Dertig ooievaars 
schrijden voorzichtig op hun prooi toe, 
maar door hun traagheid verliezen ze nog 
veel aan de opdringerige reigerbende. Het 
lijkt wel of de populatie van de hele regio 
hier staat te bedelen. We maken de fout 
door tegelijk brood te voeren, waar op-
eens veel meeuwen op af komen. Weer 
schrik bij de ooievaars en ze staan weer 
op respectabele afstand. Willen ze nog 
wat binnen krijgen dan moeten we onze 
tactiek wijzigen. We besluiten om de por-
ties te vergroten. De reigers eerst te be-
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geen kuiken meer over. Het zijn gewoon 
Haagse kakkers die ons gezelschap niet 
dulden. Gelukkig zette na twee weken de 
dooi weer in en konden we de smulpot 
gaan afbouwen.



Door tom loorij

Deel 1: de Brilduiker
Dat de brilduiker tot de Nederlandse 
broedvogels behoort, zal voor velen wel-
licht een verrassing zijn, want de meesten 
kennen hem waarschijnlijk alleen als win-
tergast. De hoofdmacht van de brildui-
kers broedt in Europa in Scandinavië en 
in Rusland. Maar in de laatste decennia 
van de vorige eeuw begon hij zijn broed-
gebied langzaam uit te breiden naar het 
zuiden en het westen. En in 1985 werd 
zo ook het eerste bewezen broedgeval in 
Nederland vastgesteld. Dat was langs de 
IJssel tussen Zwolle en Zutphen. In de 
jaren daarna nam het aantal paren langs 
de IJssel langzaam toe tot ca. 15 paar. 
Ook buiten dit kerngebied werden re-
gelmatig broedgevallen her en der in het 
land gemeld. Het dichtst bij Den Haag ge-
legen broedgeval was in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen. Het aantal paren 
neemt echter in de 21ste eeuw niet echt 
spectaculair toe, maar lijkt zich eerder 
te stabiliseren op zo’n 20 tot 25 paar in 
geheel Nederland, waarvan het overgrote 
deel nog steeds langs de IJssel. Dit heeft 
vooral te maken met de eisen die de soort 
aan zijn broedbiotoop stelt. In de eerste 
plaats is het een van de weinige eenden-
soorten die uitsluitend in holle bomen 
broedt. Ook van speciale nestkasten met 

Vogels van de nederlandse Rode lijst
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In de november-Wulp van �00� kwam ter 
sprake dat er een internationale Rode lijst 
van bedreigde vogels is. Maar ook voor 
nederland bestaat een Rode lijst van broed-
vogels. De gegevens hiervoor worden door 
Vogelbescherming nederland en SoVon 
bijeengebracht en de lijst wordt officieel door 
het Ministerie van lnV vastgesteld. Deze lijst 
wordt eens in de 10 jaar opgemaakt; voor 
het laatst in �00�. Hij omvat �� broedvogel-
soorten die in verschillende klassen van be-
dreiging worden verdeeld, van ‘gevoelig’ tot 
‘ernstig bedreigd’. Je komt als vogelsoort niet 
zomaar op die lijst, daar zijn scherpe criteria 
voor vastgelegd. Bepalend zijn onder meer 
de mate van achteruitgang van de soort, het 
totaal aantal broedparen en het aantal blok-
ken van � x � km waarin de soort broedt. 
Daarnaast zijn voormalige broedvogels op-
genomen mits die in de �0e  eeuw ten minste 
10 jaar achtereen hier gebroed hebben en 
soorten die zich recent als broedvogel hebben 
gevestigd en ten minste 10 jaar achtereen in 
nederland broeden. In de komende afleverin-
gen wordt steeds één van die soorten onder 
de loep genomen. De eerste aflevering gaat 
over de brilduiker als voorbeeld van een soort 
die zich recent als broedvogel heeft gevestigd.

FOTO’S: ROGIER MOS



een wijde opening maakt hij dankbaar 
gebruik. Uit de voormalige Sovjet-Unie is 
een aardige geïllustreerde enveloppe be-
kend met een paartje brilduikers en zo’n 
nestkast (afb. 1). Daarnaast moet er voor 
de oude vogels voldoende diep en open 
water in de omgeving zijn. Brilduikers 
zijn namelijk uitgesproken duikeenden 
die leven van slakken en kreeftachtigen. 
De jongen moeten echter ondiep water 
hebben met behoorlijk wat begroeiing. 
De combinatie van deze drie voorwaar-
den komt in Nederland niet zo veel voor. 
In het IJsseldal zijn een aantal landgoe-
deren met bossen en grote waterpartijen 
die hieraan wel voldoen. De plannen om 
langs de grote rivieren ooibossen te laten 
ontstaan en de rivier op natuurlijke wijze 
zijn loop te laten zoeken kunnen geschikt 
nieuw broedbiotoop creëren. Omdat hij 
niet duidelijk in aantal afneemt, door zijn 
beperkte verspreiding en de kleine popu-
latie is hij ingedeeld op de Rode Lijst in 
de klasse ‘gevoelig’, de lichtste categorie.

In de winter zijn de meeste brilduikers in 
Nederland te vinden. In oktober komen 
ze aan en in april vertrekken ze weer. 
De laatste jaren gaat het om 10.000 tot 
20.000 exemplaren met een piek in ja-
nuari en februari. Die aantallen zijn al 
jaren ongeveer even hoog en lijken niet 
af te hangen van het feit of het nu een 

zachte of strenge winter is. Wel is er een 
verschuiving van de hoogste aantallen 
waarneembaar van het IJsselmeergebied 
naar het Deltagebied. Brilduikers over-
winteren zowel op zoet als op zout 
water. Meestal in kleine groepjes van 
mannetjes en vrouwtjes. In tegenstelling 
tot bijvoorbeeld smienten, zijn brildui-
kers overdag actief met voedsel zoeken. 
Hoewel ze niet erg schuw zijn, is het toch 
wel eens moeilijk ze goed in de lens te 
krijgen omdat ze heel vaak duiken (net 
als bijv. dodaarzen) en soms vrij lang 
onder water blijven.

Wie brilduikers in de buurt van Den 
Haag wil zien, kan het beste naar de 
Vogelplas Starrevaart gaan, waar er al-
tijd wel enkele in de wintermaanden ver-
blijven. Het lijkt er echter op dat er in 
het begin en op het eind van de winter 
meer exemplaren zijn dan midwinter in 
januari en februari. Mogelijk wordt de 
Starrevaart dus als doortrekgebied ge-
bruikt. Ook op de waterwinplassen in 
Meijendel zwemmen er jaarlijks wel een 
aantal rond. Op de waterpartijen in de 
stad is hij een zeldzame verschijning, het 
meest zie je hem nog in strenge winters. 
Zo zijn er onder meer waarnemingen 
bekend uit het Scheveningse bos, het 
Haagse Bos, de Koninginnegracht en het 
Verversingskanaal (bron: Wim Kooij).
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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



Vogelherkenningscursus 
voor jong en oud
In de maand april start Eduard Opperman weer een 
vogelherkenningscursus voor iedereen die belang-
stelling heeft voor vogels. In drie avonden en één 
excursie zal hij ons de kneepjes van het vak leren. 
Vogels rondom het huis komen aan bod, maar ook 
die van het strand en andere gebieden. U bent ge-
wend te kijken naar vogels maar Eduard leert ons 
vogels waar te nemen en te herkennen. Ook de vo-
gelgeluiden maken hiervan onderdeel uit. 

De cursus is telkens op woensdag en wel op:
25 maart, 1 april en 15 april
De excursie zal gehouden worden op zaterdag 18 
april in het Westduinpark.

Tijd: van 20.00 tot 22.15 uur

Locatie: Milieuservicepunt Zuiderpark (bij de kin-
derboerderij)
Anna Polakweg 7, 2533 SW Den Haag

Kosten: € 15,- Deze dienen zo snel mogelijk overge-
maakt te worden op girorekening 271.84.86 van de 
Haagse Vogelbescherming te Den Haag onder ver-
melding van ‘cursus voorjaar 2009’. Na ontvangst 
van uw betaling bent u zeker van deelname. 

Informatie: Nicolette Rab, Tel: 070-354 8974, 
                    e-mail: hvbexcursies@live.nl

1�

Vroege 
ochtendwandelingen 
vogels en vogelgeluiden 
Westduinpark
In samenwerking met de KNNV 
worden er in de maand april weer 
vijf vroege vogelwandelingen ge-
houden in het Westduinpark. 
Het doel is kennismaken met 
onze ‘huis-, tuin- en keukenvo-
gels’ en hun geluiden. De wande-
lingen zijn vooral bestemd voor 
beginnende vogelaars of geïnte-
resseerden die met de vogelwe-
reld kennis willen maken. Elke 
donderdagochtend wordt er een 
wandeling van 1,5 uur gemaakt, 
die per week meer vogelsoorten 
en geluiden zal gaan opleveren. 
Telkens wordt dezelfde route 
gelopen, zodat u indien gewenst 
later kunt aansluiten of eerder 
kunt vertrekken. Tevens lopen 
er all-round vogelaars verspreid 
in de groep mee waar u met uw 
vragen over onze bijzondere vo-
gelwereld terecht kunt. Graag 
tot ziens in april!

Locatie: Westduinpark

Verzamelpunt: hoek Fuutlaan-
Laan van Poot

Data: donderdag 2, 9, 16, 23 en 
30 april 2009

Tijdstip: van 6.30 uur tot 8.00 
uurDeze cursus is ook zeer geschikt voor de jeugd!

Jongeren onder de 1� jaar mogen 
GRATIS  deelnemen.



 Dag(deel)excursies

Contactadres CEl: nicolette Rab, tel. CEl: 0�0-��� �9 �� of  0�-1� �� �9 ��,  e-mail:  hvbexcursies@live.nl

Zaterdag � maart �009: rondje noord-
Holland 
Dagexcursie met eigen vervoer ** (zie kader)
Wij rijden via het inmiddels bekende landje 
van Boer Geijsel, waar zich in deze tijd vele 
(IJslandse) grutto’s ophouden, naar Spaarn-
dam en omgeving. Hier liggen verschillende 
vogelkijkplaatsen. Bij voldoende tijd kunnen 
wij nog verder richting Uitgeest en de hem-
polder rijden.
Leiding: Nicolette Rab
Tijdstip: 8.30 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats Min. LNV
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 1� maart �009: Amsterdamse 
Duinwaterleiding (Vogelenzang)
Dagexcursie met eigen vervoer *** (zie kader)
Nadat wij in oktober jl. in de Kennemerduinen 
zijn geweest, nemen wij nu een kijkje in 
het infiltratiegebied van de Amsterdamse 
Duinwaterleiding. Zit de ijsvogel er nog en is 
er misschien een waterspreeuw te zien? Ook 
horen wij mogelijk de eerste boomleeuwe-
rik.
Leiding: Ton Haase
Tijdstip: 8.30 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats Min. LNV
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres
Kosten: vervoer en toegang terrein

Zaterdag �1 maart �009: lage Vuursche 
e.o.
Dagexcursie met busjes *** (zie kader)
Nu gaan wij weer eens een ander gebied be-
zoeken en mogelijk ook weer andere soorten 
op onze lijst invullen. Tevens kunnen wij kij-
ken hoe andere landschappen eruit zien. Het 
gebied ligt op de stuwwal van het Gooi en de 
Utrechtse heuvelrug. Ook zullen enkele re-
cente natuurgebieden bezocht worden waar-
van weidevogels bezit hebben genomen.
Leiding: Jaap Zoet
Tijdstip: 8.30 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats Min. LNV

Opgave en kosten: deelnemers dienen zich 
vooraf op te geven door middel van storting 
van € 25, - (niet-leden € 27,50 en jeugdleden 
€ 7, -) op de girorekening genoemd in het 
kader onder vermelding van ‘excursie Lage 
Vuursche’. Het bedrag dient uiterlijk 2 maart 
2009 bij ons binnen te zijn.

Zondag �9 maart �009: Maasvlakte
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer**
(zie kader)
Tijdens de voorjaarstrek komen de zomer-
gasten Nederland weer binnen en trekken 
langs de kust. Wij gaan op enkele plekken 
kijken of wij bijzondere soorten kunnen 
waarnemen.
Leiding: Jaap Zoet
Tijdstip: 8.30 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats Min. LNV
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres
Kosten: vervoer

Zondag � april �009: Tiengemeten
Dagexcursie met eigen vervoer *** (zie kader)
Nadat wij op 10 januari jl. met een vaartocht 
door het Haringvliet het eiland Tiengemeten 
vanaf het water hebben bekeken, gaan wij nu 
het eiland zelf op. Wij gaan deze keer niet 
de gebruikelijke route lopen, maar naar 
Rietheuvel (uitkijkpunt aan de westzijde). 
Dit punt midden in het rietgebied levert 
zeker weer leuke waarnemingen op.
Leiding: Ton Haase
Tijdstip: 8.30 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats Min. LNV
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 11 april �009: landgoed 
Clingendael Den Haag
Ochtendexcursie met eigen vervoer** (zie kader)
Het is altijd leuk om eens te kijken wat er in 
onze eigen omgeving te zien valt. Misschien 
komt u dagelijks in dit gebied, maar weet u 
(nog) niet dat dit het thuis is van bijzondere 
vogels. Een wandeling die de moeite waard 
is.
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 Dag(deel)excursies
Leiding: Frederik Hoogerhoud
Tijdstip: 8.30 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats Min. LNV
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 1� april �009: landgoed Huis ter 
Heide (n-Br)
Dagexcursie met eigen vervoer *** (zie kader)
Landgoed Huis ter Heide is een natuurge-
bied ten noorden van Tilburg dat eigendom 
is van Natuurmonumenten. De havik, sper-
wer en vele andere vogels hebben hier hun 
territorium. Ook de grote bonte, groene en 
zwarte specht komen in dit gebied voor.
Leiding: Corrie Ammerlaan
Tijdstip: 8.30 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats Min. LNV
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag �� april �009: Goeree-
overflakkee
Dagexcursie met eigen vervoer ** (zie kader)
Naast de gebruikelijke vogelplekken gaan wij 
tevens naar kijkhutten die niet vaak bezocht 
worden. Zitten de blauwborst en de nachte-
gaal op hun eieren en vliegt de gierzwaluw 
al rond?
Leiding: Nicolette Rab
Tijdstip: 8.30 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats Min. LNV
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres
Kosten: vervoer

Zondag � mei �009: nachtegalen excursie 
Meijendel
Vroege ochtendexcursie *** (zie kader)
Deze excursie zo vroeg kan alleen maar bete-
kenen dat wij op zoek gaan naar de nachte-
gaal. Genieten van dit zangfestijn is natuur-

lijk een beleving op zich. Onder het genot 
van de zonsopkomst zullen ook veel andere 
vogelsoorten zich laten horen en zien. 
Leiding: Ton Haase
Tijdstip: 4.30 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats Boerderij 
Meijendel (let op: locatie ter plaatse)
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 9 mei �009: Duin en Kruidberg bij 
Santpoort
Dagexcursie met eigen vervoer *** (zie kader)
Dit onderdeel van het Nationaal Park De 
Kennemerduinen is een interessant duin-
gebied waar specifieke vogels verblijven. De 
koekoek en de boomleeuwerik, zijn die al 
terug? Waar zit de veldleeuwerik? Wij gaan 
ze opzoeken en als zij zich niet laten zien of 
horen, gaan wij gewoon gezellig wandelen.
Leiding: Jaap Zoet
Tijdstip: 8.30 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats Min. LNV
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres
Kosten: vervoer en toegang gebied (gratis 
voor leden Natuurmonumenten)

Zondag 1� mei �009: Meeslouwerplas en 
De Wilck
Ochtendexcursie met eigen vervoer * (zie kader)
Twee mooie natuurgebieden in onze omge-
ving. Wij gaan kijken welke water- en wei-
devogels zich zo dicht bij grote steden en 
snelwegen ophouden. Zit na de afgelopen 
strenge winter de ijsvogel nog steeds in het 
gebied?
Leiding: Jaap Zoet
Tijdstip: 8.30 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats Min. LNV
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres
Kosten: vervoer

Maximum aantal deelnemers excursies
Het succes van onze excursies maakt, dat het aantal inschrijvingen voor de excursies te groot wordt. Voor 
sommige locaties is een groot aantal deelnemers wel mogelijk, mits er een geschikte 2e gids aanwezig is. Graag 
roepen wij u dan ook op u aan te melden, als u als gids zou willen meehelpen. Indien er 1 (één) gids(leider) 
is, zal er een maximum van 20 deelnemers gehanteerd worden, zodat door iedereen de vogels ook waargeno-
men kunnen worden. Bij aanmelding krijgt u bericht als wij u wegens het maximum aantal deelnemers op de 
wachtlijst moeten plaatsen.
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H E T  K A D E R
Contactpersoon CEL: Nicolette Rab, telefoon: 
070-354 89 74 of 06-18 43 69 25, 
e-mail: hvbexcursies@live.nl
Penningmeester CEL: Jan Pietersen, Hengelolaan 
948, 2544 GK Den Haag, telefoon: 070-367 25 85
Verzamelpunt: De parkeerplaats naast het Minis-
terie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
(Min LNV), Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den 
Haag (tenzij anders genoemd).
Opgave: Voor alle excursies dient u zich vooraf op 
te geven bij de contactpersoon van de CEL (tenzij 
anders genoemd). Mocht u na opgave onverhoopt 
verhinderd zijn, dan vernemen wij dit graag zo spoe-
dig mogelijk i.v.m. het vrijkomen van ruimte voor an-
deren. Deelname is naar volgorde van opgave.
Vervoer: Voor dagexcursies met eigen vervoer aan-
geven of u zelf met uw auto kunt rijden en hoeveel 
deelnemers u kunt meenemen; of dat u met een 
deelnemer wilt meerijden. Kosten voor meerijden is 
€ 0,06 per kilometer, af te rekenen met de chauffeur.
Rekeningnummer: Voor excursies waaraan kosten 
zijn verbonden die moeten worden overgemaakt, 
dient u het aangegeven bedrag te storten op reke-
ningnummer 271.84.86 van de Haagse Vogelbescher-
ming, afdeling excursies. Annuleringen schriftelijk of 
telefonisch meedelen aan de penningmeester.
Regels en reglement: Met het verschijnen van de 
nieuwe agenda, vervalt automatisch de vorige.
Deelname geschiedt op basis van het Reglement 
Deelname Excursies (2006). Dit reglement kunt u 
opvragen bij de penningmeester.
Jeugd: 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
Eten en drinken: Neem wat te eten en drinken mee 
voor onderweg, daar er niet altijd een uitspanning 
kan worden bezocht.
Kleding: Aangeraden wordt waterdicht schoeisel 
en regenkleding mee te nemen. In de winter warme 
kleding en handschoenen. In de zomer ademende 
kleding in lagen met voldoende bedekking tegen felle 
zon en eventueel insecten.

FOTO: LAuRA DORST

Zaterdag �� mei �009: noorden 
(vaartocht)
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer* 
(zie kader)
Vandaag bekijken wij vanaf het water de kolo-
nie zwarte sterns en purperreigers. Visdieven 
en aalscholvers zullen zich net als andere wa-
tervogels veelvuldig laten zien.
Leiding: Ton Haase
Tijdstip: 8.00 uur (let op tijd: acht uur i.p.v 
half negen)
Verzamelpunt: Parkeerplaats Min. LNV
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op 
te geven bij het contactadres, het maximum 
aantal is 24 personen
Kosten: vervoer en boot (EUR 8,-)

Zondag �1 mei �009: Haringvliet
Dagexcursie met eigen vervoer ** (zie kader)
In de directe omgeving van het Haringvliet 
liggen diverse vogelkijkhutten. Deze gaan wij 
bezoeken om de nodige watervogels te zien. 
Wellicht zien wij ook een zee- of visarend. 
Het is een echt getijdengebied waar zoet en 
zout water zich vermengen, wat weer een bij-
zonderheid aan vogels laat zien.
Leiding: Ton Haase
Tijdstip: 8.30 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats Min. LNV
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres
Kosten: vervoer

Maandag 1� maart �009 - de laatste 
lezing van dit winterseizoen

Spreker: Frederik Hoogerhoud 

Onderwerp: steltlopers.

Toelichting: onze voorzitter zal ons 
proberen duidelijk te maken of de ooie-
vaar al dan niet tot de steltlopers moet 
worden gerekend.

Alle lezingen worden gehouden in ‘Het 
Benoordenhuis’, Bisschopstraat 5, Den 
Haag en beginnen stipt om 20.00 uur.

CEl lezingen



Door FreDerik hoogerhouD

Tja, zo heftig als in deel 1 gaat het er niet 
altijd aan toe, maar wie goed oplet kan in 
zijn achtertuin meer beleven dan de ge-
bruikelijke soorten zoals lijsters, mezen, 
duiven, spreeuwen. Een heggenmus, of 
misschien een grote bonte specht. Jaap 
van Veen stond wat weg te dromen over 
zijn tuintje in de Archipelwijk, toen er 
ineens een valkje voorbijgleed. Eerst van 
links, om plotseling te landen. Jaap zag 
meteen dat dit wel een erg kleine valk 
was en de rugkleur leek op geen enkele 
torenvalk die hij ontmoet had. Op zijn 
schutting zat een smelleken! Onnodig 
te vertellen dat Jaap zich verslikte in zijn 
chocoladereep. Aardig enerverend, maar 
nog niets vergeleken bij wat Jan Moonen 
in Cadier en Keer op een dag meemaakte. 
Uit zijn achtertuin klinkt plotseling een 
luid gekrijs; een jonge mannetjessper-
wer had een spreeuw geslagen. Nog he-
lemaal verlegen met zijn succes, keek hij 

met grote schrikogen naar zijn prooi. 
Zijn klauwen onwrikbaar verankerd in 
het spartelende spreeuwenlijf, danste hij 
vleugelwiekend mee. Een bijna geslaagde 
sutemi (judogreep) brengt de sperwer uit 
balans; staartvleugels zoeken steun op de 
grond, de spreeuw verheft zich onder luid 
protest, maar ver komt hij niet, terugge-
drukt door het gewicht van de predator. 
Nu worden happen veren uitgerukt, het 
eerste bloed vloeit. Nog steeds blijft de 
prooi worstelen voor zijn leven. Na ’n 
kwartier is het stil en begint de maaltijd 
voor de sperwer. Het tuinvogelkoor zet als 
bij afspraak een zwanenzang in voor de 
spreeuw. Alles is weer normaal. Vanachter 
het dubbelglas heeft Jan Moonen alles 
gefotografeerd. De natuur is mooi, maar 
praktisch en wreed. Daarom bespaar ik u 
verdere sperwerbelevenissen op school-
pleinen, in achtertuinen en het drama 
van de verdronken visarend, omdat de 
gekozen prooi te zwaar was. Maar zoiets 
beleef je natuurlijk niet in de tuin...

Vogelavonturen in de achtertuin (deel 2)

1�



Groenjaar
Door De puBliCiteitsCommissie

De gemeente Den Haag heeft dit jaar uitgeroepen tot Groenjaar. Gedurende het jaar zullen er 
diverse activiteiten rondom een thema plaatsvinden (www.denhaag.nl/groen, groenkalender).

Waar het mogelijk is, zal de publiciteits-
commissie deelnemen aan de activiteiten 
en aanhaken op de publiciteit rondom 
dit groenjaar.

 
Wedstrijd nestkasten maken
Eerder waren wij aanwezig bij het op-
hangen van de eerste mussenkast door 
de Wethouder bij de Stadsboerderij van 
Transvaal, waar we aan alle stadsboer-
derijen een boekje over mussen, onze 
nieuwe poster en een aantal folders heb-
ben aangeboden. 

overzicht van het programma

Januari: ‘Walk on the grass’ start sym-
posium (vond plaats op 29 januari)

februari: ‘Groene wereldstad aan zee’, 
het eeuwfeest van de groenvoorzie-
ningen, start van bloemenmozaïek

Maart: ‘Haagse Bomen’, een tentoon-
stelling in het Atrium van het Stadhuis 
(14-28 maart)

April: ‘Vergroenen van de stad’, met 
o.a een tuinenwedstrijd en aandacht 
voor heemtuinen 

Mei: ‘Parken en landgoederen’, aan-
dacht voor de Japanse tuin, Zuiderpark 
de Parkendag en Monumentendag 
Groen

Juni: ‘Recreatie’, diverse wandelingen, 
o.a. in het Haagse Bos

Juli: ‘Rozen en cultuur’, met een rozen-
concours, aandacht voor kunst, bloe-
men het milieu

Augustus: ‘Natuurlijk water’, aandacht 
voor natuurvriendelijke oevers en in-
formatie over zwemwater

September: ‘Natuurbeleving’, 90 jaar 
milieucommunicatie, aandacht voor 
educatie en gebied Meijendel in het 
bijzonder

oktober: ‘Verkleuren van de stad’, met 
een herfstfotowedstrijd en aandacht 
voor landgoederen

november: ‘Natuurlijk beheer’, gericht 
op flora en fauna in bos en duin

December: afsluiting met een symposium

1�



Er is een wedstrijd uitgeschreven: ie-
dereen mag zelfgemaakte nestkasten 
insturen (inleveren bij het asiel) en van 
een aantal basisscholen zullen leerlin-
gen van groep 8 op school nestkasten 
maken. In maart zullen de ingezonden 
nestkasten van de nestkastenwedstrijd 
worden opgehangen en zal de prijsuit-
reiking plaatsvinden.

Het PR-team in actie in �009
Samen met de Egelopvang staan wij met 
onze kraam bij diverse activiteiten in 
onze stad.

30 april: Geraniummarkt

31 mei: Parkendag in het Zuiderpark, ge-
organiseerd door de gemeente Den Haag 
(Ruud van der Waard zal rondleidingen 
in de eendenkooi verzorgen)

14 juni: Haagse Bosdag, georganiseerd 
door Staatsbosbeheer

September: Meijendeldag, georgani-
seerd door Duinwaterleiding, KNNV en 
IVN

September: Feel at Home, een fair voor 
expats in het Atrium van het Stadhuis

November: Slotdag van de Natuur-
verkenners in de Haagse Hogeschool

Hulp is welkom!
Graag verwelkomen wij leden die een 
ochtend of middag willen meehelpen. 
Als u nog vragen heeft of u wilt zich 
aanmelden, neemt u dan contact op met 
Loes Jalink (tel. 070-368 1303) of Riet 
Langenhuizen (tel. 0174-213 825).

Sneeuwuil brengt 
winter naar ons land
Door Caroline Walta

Half november komt er een melding dat 
er op Texel een sneeuwuil is gesignaleerd. 
Meteen reizen tientallen vogelaars naar 
het gebied. De bevestiging volgt: het is 
géén uit de dierentuin ontsnapt exem-
plaar, maar een jong sneeuwuilvrouwtje, 
afgedwaald uit vermoedelijk Groenland, 
Noord-Scandinavië of Siberië. De vogel 
verblijft nu nog steeds op het eiland en 
lijkt zich prima te redden. ‘s Avonds 
jaagt ze op muizen. Overdag zit ze te 
rusten en verzorgt ze haar indrukwek-
kende verenkleed, gadegeslagen door 
inmiddels honderden vogelaars. 

Op zondag 7 december jl. heb ik het met 
eigen ogen gezien: de grote witte uil uit 
Harry Potter in een groen weideveld, tus-
sen de schapen en kieviten. Onwerkelijk, 
maar geen sprookje!
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 Vogelasiel De Wulp

Koning Winter
Door lilY WeerDesteijn

In december worden we weer met 
stookolieslachtoffers geconfronteerd. 
Vlak voor Kerst kwamen in drie dagen 
1� zeekoeten binnen. Een aantal hiervan 
was erg mager. Eén was ook nog 
toegetakeld door een hond. Driemaal 
per dag kregen zij vispap via een sonde 
en na een week werden zij gewassen. 
Inmiddels waren ze zelf gaan eten, maar 
de magerste vielen toch af. In het bassin 
hadden ze het reuze naar hun zin. 
Als ze luidruchtig worden, is dat een 
teken dat ze naar hun vrijheid verlangen. 
Intussen had de winter zijn intrede 
gedaan...

�0

Na 12 jaar eindelijk weer een echte win-
ter. Zelfs de grote meren vriezen dicht. 
Jong en oud staat op de schaats. Bij dit 
weer spoelen er geen zeevogels aan, want 
er is een aflandige wind. De meerkoeten 
en waterhoentjes zijn de eerste (indirecte) 
kou-slachtoffers. Het zijn slechte vliegers, 
maar harde lopers en te voet gaan ze op 
zoek naar een wak, met alle risico’s. Als 
de wind gaat liggen vriest ook alles in 
een nacht dicht. In het asiel is alles al in 
gereedheid gebracht, omdat het gerucht 
gaat dat het wintervoederen wordt. 

Wat vogels betreft blijft het eerst rela-
tief rustig. Pas na een week flinke vorst 
komen de eerste knobbelzwanen binnen. 
Een koppel wordt van het strand geplukt. 
Een aantal zit met de veren vast aan het 
ijs. Andere zwanen lopen dolend over 
de weg op zoek naar open water of een 
wak. Uitgehongerd zijn ze in ieder geval 
allemaal. We houden ze dan ook tot de 
dooi inzet. In een week tijd zitten we met 
18 zwanen, waarvan er één moet worden 
ingeslapen wegens een vergroeide poot, 
waardoor hij niet meer kon lopen. Te 
ver verzwakt overlijdt hij uiteindelijk uit 
zichzelf. Bij sectie bleek dat hij vol met 
schimmel (asperchillus) zat. Vier zwa-
nen moeten gewassen worden omdat zij FOTO: MONIquE VERBEEK

FOTO: JAAP ZOET



waarschijnlijk brood met slaolie hebben 
gekregen en daardoor “lek” zijn geraakt. 
Bij vorst kan het buitenbad niet gebruikt 
worden, dus moet een buitenvolière ge-
vuld worden met stro en 11 zwanen gaan 
daar naartoe. Nu is het opletten dat hun 
voerbak niet bevriest. Wanneer de dooi 
eindelijk inzet, zien de vogels er wat groe-
zelig uit. Dolblij zijn ze als ze eindelijk in 
het buitenbad mogen. Ze wassen en poet-
sen de hele dag door. Wat moeten zij zich 
vies hebben gevoeld. Wanneer deze groep 
vrij kan, gaan de overige zwanen naar het 
buitenbad.
Naast watervogels krijgen we ook hout-
snippen en een aantal watersnippen bin-
nen. Meestal zijn ze tegen een ruit ge-
vlogen. Een aantal is nog lekker dik. De 
magere en gewonde vogels laten we in-
slapen, omdat ze in gevangenschap niet 
willen eten en ze te zwak zijn om los te 
laten. De “dikkerdjes” laten we snel weer 
vrij. Ze krijgen de kans hun trektocht 
voort te zetten.

�1

Ondanks dat er maar op één plaats rei-
gers worden gevoerd, krijgen we pas tegen 
de dooi een aantal verzwakte exemplaren 
binnen. Ik denk dat deze soort gewoon 
in woonwijken waar voedsel wordt ge-
strooid, een hapje mee-eet. Al met al is 
het aantal kou-slachtoffers meegevallen. 
Ik denk dat het bijvoederen van de vogels 
door iedereen, of het nu “beschermers” 
of het “publiek” zijn, hieraan zeker heeft 
bijgedragen.

Daarom namens alle medewerkers en na-
tuurlijk de vogels: BEDANKT!

FOTO: HANS GOEIJENBIER

FOTO: CARLA VAN PELT



070 - 419 03 03
06 - 534 903 03

Warm en droog 
vogels kijken
Het is heerlijk om de natuur in te gaan, 
maar vooral in het winterseizoen zijn 
er van die dagen dat het binnen beter 
toeven is. 

Het Rijksmuseum in Amsterdam 
heeft zes 17e eeuwse vogelschilderijen 
van Melchior d’Hondecoeter samen-
gebracht. De precisie waarmee deze 
schilder de - veelal zeldzame en exoti-
sche - vogels heeft weergegeven is ver-
bluffend. 
Deze expositie kunt u nog tot en met 
9 maart a.s. bewonderen. 
(www.rijksmuseum.nl) 

TIP: leuk te combineren met een be-
zoek aan dierentuin Artis, waarmee 
het museum voor deze tentoonstel-
ling samenwerkt.

Het Museon in Den Haag toont twee 
natuurfoto exposities: ‘Wildlife photo
grapher of the Year’, met bekroonde 
natuurfoto’s van over de hele wereld 
en ‘Waarom ijsberen geen pinguïns eten’, 
de mooiste foto’s die natuurfotograaf 
Jan Vermeer op de Noord- en Zuid-
pool maakte. 
Beide tentoonstellingen zijn nog tot 
en met 8 maart a.s. te zien.
(www.museon.nl)

TIP: in het Omniversum dat naast het 
museum ligt, kunt u op grootformaat 
indrukwekkende natuurfilms zien.
(www.omniversum.nl)

����

Help de vogels verder 
de winter door,

Vogelasiel de Wulp 
verkoopt weer 

wintervoer
Dagelijks af te halen tijdens de openings-

tijden van het asiel (9.00-17.00 uur): 

vetbollen, pinda’s, strooizaad 
en voedselpakketjes

Gezien onze beperkte kasmiddelen 
verzoeken wij u contant 

en het liefst met gepast geld te betalen. 

Alle opbrengsten komen ten goede 

aan het Vogelasiel. 

Dank u en tot ziens!



��

Op 7 januari begon de Haagse Vogel-
bescherming met een wintervoedering. 
Met name de watervogels hadden het na 
14 dagen vorst zwaar en toen het aantal 
winterslachtoffers in het asiel toenam, is 
hiertoe besloten. Doordat de bosvogels 
zich nog goed konden redden omdat het 
niet gesneeuwd had, beperkte deze voe-
dering zich tot de vogelrustgebieden die 
door vrijwilligers van de Vereniging be-
heerd worden en een volkstuincomplex 
(daar is wel voer in de zomer als er mensen 
tuinieren, maar dus niet in de winter). 

Het is twaalf jaar geleden sinds de laat-
ste wintervoedering, dus ook bij onze 
partner Dierenbescherming Den Haag 
waren er nieuwe mensen die dit nog niet 
hadden meegemaakt. Gelukkig had Erik 
Evers voor een solide draaiboek gezorgd. 
Er waren veel adressen uitgevallen, maar 
de benodigde acties werden met behulp 
van de enthousiaste vrijwilligers snel op 
de rails gezet. 
De Dierenbescherming zette haar bus 
en chauffeur Piet van Gils in om bij een 
aantal bakkers en supermarkten het 
oude brood op te halen. Zo konden onze 
broodsnijmachines weer aan het werk. De 
vogels werden rond zonsondergang ge-
voerd, want anders eten de meeuwen het 
meeste op. Op 21 januari zette de dooi in 
en is de wintervoedering afgesloten. 

Haagse 
vogelbescherming 

helpt vogels 
de winter door

Door hettY mos - Foto’s: eValien De groot

De Haagse Vogelbescherming bedankt 
voor de hulp van alle vrijwilligers, de be-
trokken bakkers/supermarkten en uiter-
aard alle leden die met hun lidmaatschap 
de vogels een warm hart toedragen!

Het laden van de bus van de Dierenbescherming

Jaap Zoet aan de broodsnijmachine

Het voeren van de hongerige vogelmagen
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De winter brengt altijd veel eenden naar 
het hart van de stad: eind november al 
97 krakken en eind december 54 slobben, 
2 wintertalingen en 17 smienten in de vijver 
in het Haagse Bos. Verder een witoogeend 
in Voorlinden en met de strenge vorst 
zelfs een nonnetje en een waterral in de 
Koekamp pal tegenover het Centraal 
Station. Nu maar afwachten hoe de ijs-
vogels reageren op deze eerste serieuze 
ijzige periode in jaren.

Meijendel was goed voor weer een klapek-
ster, roerdomp, roodhalsfuut en een overvlie-
gende rode wouw. De vorst zorgde hier, 
evenals op veel andere plekken, voor 
grote aantallen houtsnippen. In dezelfde 
periode werden bij het havenhoofd een 
kuifaalscholver en een grote burgemeester 

Veldwaarnemingen

Rondom Den Haag, 
oktober �00� - januari �009
DOOR WOuTER PLOMP

gezien. Wilde zwanen waren deze winter 
met 9 exemplaren vertegenwoordigd 
(weilanden tegenover Lentevreugd) en 
kleine zwanen met 11 (Horsten). 

Terwijl grote aantallen schaatsers zich 
vermaakten op de Vogelplas Starrevaart, 
zwommen in Vlietland (de grote en veel 
diepere recreatieplas aan de andere kant 
van de Kniplaan) ruim 14.000 smienten 
en vele andere eenden. Hier was ook re-
gelmatig een parelduiker mooi te zien. 

Nu, half januari, met het ijs nog in de 
sloten, laten de kool-, pimpelmezen en 
boomklevers zich alweer luidkeels horen. 
Van de ‘echte’ zangvogels is de heggenmus 
de eerste die de voorjaarszang inzet.

FOTO: SIMON POST

Wilde zwanen
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In memoriam Ab Makkink
Door lilY WeerDesteYn

Op 20 januari jl. overleed de heer Ab Makkink.
Vanaf begin jaren tachtig tot half jaren negentig was hij penningmeester van 
vogelasiel de Wulp. In de beginperiode was hij ook voorzitter en secretaris van 
de asielcommissie. 

Hij zorgde ervoor dat iedere donateur een persoonlijk, met de 
hand geschreven, bedankje kreeg. Om kosten te besparen 

bezorgde hij ze geregeld zelf met de fiets.
Ook na het beëindigen van zijn functie bleef hij geïn-
teresseerd in het wel en wee van het asiel. Wanneer de 
heer Makkink even langs kwam was altijd de vraag 
“Is het nog druk met de vogels en hoe gaat het met de 
financiën?” Hij had ook altijd wat hondenbrokjes bij 

zich voor de immer aanwezige “waakhonden”.

Niet alleen de vogels hadden zijn aandacht, ook de padden 
die voor zijn huis op de Laan van Poot massaal werden platge-

reden. Al ver voor de Dierenbescherming de paddenwerkgroep oprichtte was de 
heer Makkink al actief. Met zaklantaarn en emmer liep hij iedere avond tijdens 
de paddentrek, de padden over te zetten die op weg waren naar hun sloot om te 
paren. Alles heeft hij altijd nauwkeurig op papier gezet. Dankzij zijn jarenlange 
inzet heeft de Laan van Poot een van de grootste paddenpopulaties van Den 
Haag.

De heer Makkink heeft gezien hoe het asiel is uitgegroeid van een houten loods 
met bijna niets tot het huidige asiel. Zijn gezondheid liet het afweten. Gelukkig 
weet hij dat het vogelasiel en “zijn” padden in goede handen zijn. Voor zijn 
vele werk in en voor het asiel kreeg Ab Makkink in 1990 de Gouden Wulp 
opgespeld. 
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www.vogelvisie.nl 
 285 Nederlandse vogels in een digitaal 

vogelhandboek met foto en omschrij-
ving

www.birdpix.nl 
 De meest recente en prachtige vogel-

foto’s van (voornamelijk) Nederlandse 
fotografen

www.natuurlijknico.ncrv.nl 
 Heeft u een aflevering uit deze mooie 

serie gemist? Hier kunt u deze be-
kijken.

www.natuurinformatie.nl 
 Veel overzichtelijke informatie over na-

tuur en wetenschap
www.cityparrots.com 
 Engelstalige site over verwilderde exo-

ten in steden over de hele wereld, zoals 
onze halsbandparkiet

natuurlinks
In elke Wulp zullen wij interessante en leuke internetsites over de natuur en vogels in het 
bijzonder onder uw aandacht brengen. Als u zelf tips heeft, zijn deze van harte welkom!
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De halsbandparkiet is een uitheemse vogel 
uit India en Afrika, die in Nederland is 
ingeburgerd in de stedelijke gebieden van 
Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. 
Hoe kunnen dergelijke tropische vogels 
de koude winters in Nederland over-
leven? 

Met een enquête probeert het Centrum 
voor Milieuwetenschappen van de Uni-
versiteit Leiden een antwoord te vinden 
op deze vraag, als onderdeel van hun stu-
die naar de halsbandparkiet. U kunt hel-
pen door de enquête in te vullen. 
Dit formulier kunt u downloaden van 
www.haagsmilieucentrum.nl of opvragen 
via telefoonnummer 071-527 7479 of 
5615. 
Sluitingsdatum van inzending is 15 april 
2009.

Enquête over het 
winterdieet van de 
halsbandparkiet

Spraakverwarring
Door tine sChrijVers-Van riel

Laatst vertaalde ik een Duitstalig artikel-
tje over de natuur in de buurt van Kleve. 
Toen ontdekte ik tot mijn verrassing, dat 
een Bergente een topper is. Dus wilde ik 
weten  hoe een bergeend heet: dat is een 
Brandgans. Onvermijdelijk wilde ik het 
Duits voor onze brandgans weten en dat 
blijkt dus Weiszwangengans te zijn. 

Zo kan je het elkaar wel moeilijk maken!

Nog eentje: 
een Zwergsäger is een nonnetje, 
niks te kleine zaagbekken, die bestaan bij 
ons gewoon niet.
Maar kijk eens naar het snaveltje…



Adressen
Bestuur 
Frederik Hoogerhoud voorzitter
Frits IJzendoorn penningmeester
Marianne Hoeing asp. penningmeester
Aletta de Ruiter secretaris a.i.
Ton Haase lid
Idde Lammers lid
Rogier Mos lid

Correspondentieadres bestuur:
Altingstraat 12, 2593 SX  Den Haag

Rekeningnummer penningmeester 358.61.85

Commissie Excursies en lezingen
Contactpersoon:
Nicolette Rab 070 - 354 89 74
E-mail hvbexcursies@live.nl

Commissie Veldwerk
Contactpersoon:
Boudewijn Schreiner 070 - 350 53 88

Verenigingswinkel
Contactpersoon:
Riet Langenhuizen 0174 - 21 38 25
Trompstraat 17, 2684 XC  Ter Heijde/
Monster
Rekeningnummer 203.19.03 t.n.v. verkoop 
en publicatie Haagse Vogelbescherming

Vogelasiel “De Wulp”
Heliotrooplaan 15, 2555 MA  Den Haag
Telefoon 070 - 323 15 68
B.g.g. 0174 - 21 38 25
Rekeningnummer 509.26.75

Informatie
Voor alle vragen over (wilde) vogels 
en vogelbescherming kunt u bij ons 
terecht via e-mail info@haagsevogels.nl of 
telefoonnummer 0174 - 21 38 25

Alarmnummer Milieuzaken
Voor alle spoedeisende milieuzaken 
(bijv. kap- en snoeiwerk in de broedtijd)
kunt u contact opnemen met Frederik 
Hoogerhoud: 06 - 41 27 15 31

Verenigingswinkel
Voor informatie, publiciteit en verkoop

open elke 1e zondag van de maand in 
het vogelasiel 

van 1�.00 tot 1�.00 uur. 
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Vogelkalender 2009 (halfmaandelijks) .......................8,50
Div. vogelkijkgidsjes v.a. .......................................................9,95
Vogels op en rond de voederplank .............................12,50
Haymans vernieuwde uitgebreide gids 
       zakformaat ......................................................................14,95
Cd’s vogelgeluiden v.a.  .....................................................10,95

Dvd’s vogels rondom ons huis  per stuk ......................24,95
“Onze roofvogels en uilen”
“Onze meeuwen en sterns”
“Onze eenden”
“Zwanen en wilde ganzen”

“Vogels onder dak” boekje met alle informatie 
over nestkasten.......................................................................12,50
Nestkasten van hout ..............................................................8,00
Plaatjes voor vernieuwing nestkasten ..........................1,00
Div. modellen nestkasten op bestelling; bouw-
tekeningen, zie onze website

Raamstickers per vel (3st. A4)wit en zwart .............2,00
Gekleurde raamvogels per vel A4 ...................................2,00
Div. vogelherkenningsplaten A4......................................0,50
Div. vogelkaarten v.a. ............................................................0,50

Kwartetspel vogels  .................................................................6,95
Kaartspel vogels  ......................................................................5,95

Draagtas ongebleekt katoen Vogelasiel De Wulp/
Haagse Vogelbescherming ................................ 3,50

Diverse wisselende cadeauartikelen

Het jaarlijks inventarisatierapport voor leden gratis
Voor niet-leden ..........................................................................3,75

Heeft u buiten bovengenoemde openingstijd iets nodig, 
dan kunt u telefonisch contact opnemen met 
0174 - 21 38 25

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