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Van de redactie
De dagen worden langer. Hoewel het nog 
koud kan zijn, wint de zon aan kracht. De 
eerste vogelzang is te horen: heggenmus, 
zanglijster, roodborst. Er zijn al eksters en 
ooievaars in de weer met nestmateriaal. 
Voor u ligt de eerste Wulp van 2011, vol 
nieuws: begin het voorjaar met onze vogel
herkenningscursus, eventueel in combinatie 
met vroege vogelwandelingen in april of 
een mooie reis. Alles over de blauwe reiger, 
spectaculaire redding van een Scheveningse 
ijseend. Een bokje dat geen geitje is en de 
enige echte Nico de Haan.

Belangrijk nieuws is dat de Duivenvoordse 
polder is gered: er komt definitief geen 
golfbaan! Dankzij de lobby van de natuur
organisaties uit onze regio, waaronder de 
Haagse Vogelbescherming, heeft het college 
van Wassenaar de aanleg van de baan af
gewezen. Tijdens de raadsvergadering van 
29 november werd het collegebesluit nog 
aangescherpt door de gemeenteraad. Deze 
erkenning van de natuurwaarden garan
deert dat de historische polder voorlopig 
onaangetast blijft. In samenwerking met 
Staatsbosbeheer wordt er wel gekeken naar 
mogelijkheden van een ‘laarzenpad’ voor 
wandelaars.

Kortom, het bewijs dat een regionale natuur
organisatie een belangrijke stem heeft. Een 
stem die wij kunnen laten horen dankzij onze 
leden. Het is hard nodig dat meer mensen 
zich aansluiten bij onze vereniging, om ons 
dankbare werk te kunnen voortzetten. Geef 
de Wulp door aan uw collega’s, buren, fa
milie, vrienden, leg ‘m in de wachtkamer van 
de huisarts, bij uw sportclub. Iets te vieren? 
Verjaardag? Jubileum? Verhuizing? Pasen? 
Geef een lidmaatschap cadeau. 

In deze prachtig volle Wulp is  helaas  nog 
veel ruimte op de pagina voor nieuwe leden. 
Helpt u deze vullen?
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foto voorplaat: Als je tijdens de wintermaanden in de 
duinen zijn opgewekte trillertje hoort weet je dat hij in 
de buurt is. Dit kuifmeesje was tussen de besneeuwde 
takken van een fijnspar op zoek naar voedsel. Van
wege zijn voorkeur voor naaldbomen komen we deze 
mees met zijn parmantige kuifje in het westen van het 
land niet vaak tegen.               Foto : Boudewijn Schreiner

  
    Van de voorzitter
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Na een vogelrijke vakantie moest de voor-
zitter weer vol aan de bak. Op 18 november 
was hij samen met de secretaris te gast in 
hotel Duinoord in Wassenaar, waar Dunea 
en de Universiteit van Wageningen gast-
heer waren voor een minisymposium. Drie 
specialisten brachten in beeld hoe belang-
rijk Nederland is voor de West-Europese 
soortenrijkdom, de diversiteit van de eco-
systemen en de al even diverse landschaps-
typen. Natuurlijke landschappen zijn er 
bijna niet, maar sommige ecosystemen en 
minuscule landschapjes, die buiten onze 
grenzen niet voorkomen, vragen extra aan-
dacht. Mochten we die unieke ecosystemen 
verwaarlozen, dan gaan ze verloren voor 
heel West-Europa. Alle resultaten van het 
onderzoek zijn samengebracht in het boek 
Grenzeloze Natuur, verkrijgbaar bij de 
KNNV-uitgeverij.

De 26e was ik present bij een debat van de 
Partij van de Dieren over de natuur in de 
Oostvaardersplassen. Drieën dertig hon-
derd  vijfenzeventig grote grazers walsen 
daar in slow motion over de weiden en 
rietvelden. Gevolg is dat vogels die deze 
biotopen zouden kunnen gebruiken geen 
schijn van kans hebben. Vooral de toch al 
zeldzame roerdomp scoort hier een gemiste 
kans. Zolang SBB bezig is met populatiere-
gulatie is er geen sprake van natuur, maar 
van cultuur. 
Op 14 december hield de Haagse Dieren-

bescherming haar jaarlijkse nieuwjaars-
receptie. Ik dompelde mij een uurtje onder 
in de tropische diervriendelijke communi-
catiekermis om te netwerken. Een hectische 
en zware klus. De afkoeling kwam precies op 
tijd. Het vroor, sneeuwde, hagelde, dooide 
en weerdaalde de sneeuw zacht en wit. 

Op 27 december besluiten we de nege-
nendertig overwinterende ooievaars op 
Reigersbergen maar te gaan voeren. Als ze 
niet naar Afrika gaan, zijn ze hier veel vei-
liger tenzij het voedsel twee tot drie weken 
niet beschikbaar is. Spiering en eendags-
haantjes doorklieven het luchtruim. Gretig 
verdwijnen de prooien in de kelen van onze 
deftige eibers, af en toe afgetroefd door de 
snelle, ordinaire blauwe reigers. Bij het wak 
in het Haagse Bos voel ik me, omringd door 
honderden koeten, eenden en kapmeeuwen, 
als Sint Franciscus. Op de laatste dag van 
het jaar daalt een grote zilverreiger op het ijs 
van de grote vijver. Vaardig skiënd komt hij 
tot stilstand. Boem!! Een kanonschot doet 
hem weer opvliegen. Alle vogels vliegen op 
of rennen naar het water. Het is duidelijk 
dat hier ook vuurwerk afgeschoten wordt. 
Tijdens de twintig minuten die de winter-
voedering duurt, zijn er tien honden die de-
zelfde onrust teweeg brengen. De eigenaars 
zijn, op een na, niet aanspreekbaar. Het aan-
lijngebod is aan hen niet besteed. Ze hebben 
geen idee hoeveel energie de vogels aan die 
schrik kwijt zijn.

Op 9 januari waren we met ongeveer 60 
HVB’ers te gast bij Eigen Arbeid voor onze 
Nieuwjaarsreceptie. Mijn gedachten waren 
ondanks de gezelligheid bij hen die door im-
mobiliteit niet aanwezig konden zijn. Henk 
Harmsen, Yvonne van de Pitte, Johan van 
Gogh, Hendrik Brouwer Schut. Voor hen en 
allen die er ook niet bij waren, alsnog een 
gelukkig nieuwjaar.

Frederik Hoogerhoud

  
    Van de voorzitterFoto: Aletta de Ruiter
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De Bomenkapper
De Bomenkapper kapt of snoeit uw boom veilig, voor 
een vriendelijke prijs en met aandacht voor het dier-
leven in uw tuin.

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

boom en kan deze ook voor u planten.

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

Peter Waenink
06-13752132
070-7852161

www.bomenkapper.nl                         info@bomenkapper.nl

Advies • Aanleg • Onderhoud 
Sierbestrating • Vijvers

070 - 419 03 03
mobiel 06 - 534 903 03

www.bischof.nl

P.E. Bischof
Veursestraatweg 106, 2265 CG  Leidschendam

landscaping
E. Timmerman, Den Haag 
P. Scheltus, Den Haag 
P. Huisman, Den Haag 
I.Hoogendam, Den Haag
I. Teekens, Den Haag
M. Geboers, Den Haag
N. Tetteroo, Den Haag
K. Ruijg, Den Haag

 nieuwe leden

Wegens de overweldigende hoeveelheid 
kopij en aan kondigingen voor het ko
mende kwartaal, zal de serie van Tom 
Loorij “Vogels van de Rode lijst” met 
ingang van het volgende nummer worden 
voortgezet.
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Proost op het 
nieuwe (vogel)jaar
Een kleine foto-impressie van de nieuw-
jaarsreceptie van zondag 9 januari jl. in 
de sfeervolle ‘boerderij’ van ATV Eigen 
Arbeid aan de rand van Wassenaar.

foTo’S: BoUDEWIJn SCHREInER

De voorzitter blikt terug op 2010

Even zonder verrekijker en vogelboek een praatje 
maken

Genieten van gezelligheid en heerlijke hapjes

Beste heer/mevrouw,

De Haagse vogels zijn u dankbaar voor uw 
lidmaatschap: tot rust komen in de vogel-
rustgebieden; voedsel krijgen bij ijzige 
kou; een broedplek in vogelvide, nestkast 
of ooievaarspaal; protest tegen golfterrein 
Duivenvoordse polder succesvol; liefdevol 
en professioneel verzorgd in Vogelasiel De 
Wulp; jong en oud genieten van vogelactivi-
teiten; complimenten van niemand minder 
dan Nico de Haan... 

Slechts een kleine greep van wat u mogelijk 
maakte in 2010. Dank u!

Wij hopen dat u ook het komende jaar bij 
onze 'vogelfamilie' blijft.
De adresdrager van deze Wulp is uw fac-
tuur voor het lidmaatschap.
De adressticker geeft uw lidmaatschaps-
nummer aan. Wilt u dit bij uw overschrij-
ving vermelden?

Graag ontvangen wij uw contributie uiter-
lijk voor 1 april a.s. Dit vereenvoudigt het 
werk van de ledenadministratie aanzien-
lijk.

Hartelijk dank voor uw medewerking,

Ingrid Megens

Herinnering
In de vorige Wulp (nr. 4/nov 2010) plaatsten 
wij twee vacatures: één voor een penningmees
ter en één voor een medewerkster catering 
bij het veldwerk. Wie komt ons enthousiaste 
team versterken?
Mail voor meer informatie of een reactie naar 
info@haagsevogels.nl.
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Zullen reigers ook wel eens balen? Vast 
wel, bijvoorbeeld van al het ijs op de slo-
ten tijdens de laatste drie jaarwisselingen. 
Roerdompen en grote zilverreigers had-
den zelfs zo veel last van de omstandig-
heden dat er in de eerste weken van dit 
jaar meerdere exemplaren middenin het 
stedelijk groen werden gesignaleerd. Bij 
net iets meer open water dan op het plat-
teland.

Vertrouwde verschijning
Wie kent het beeld niet? Een solitair 
exemplaar dat verstijfd als een mime 
clown roerloos langs een visrijke sloot of 
vijver staat te wachten. Wachten tot dat 
moment dat de grootst denkbare lekker-
nij langs zwemt om dan onverbiddelijk 
toe te slaan.
Maar in winters als deze (tenminste 
zoals hij begon, want terwijl ik dit schrijf 
medio januari is het 13 graden en valt er 
warm water uit de hemel) is het aanpas-
sen, afzien, de broekriem aanhalen en de 
schaarse buit delen. En de aanwezigheid 
van soortgenoten gedogen. Zo stonden 
aan de Haringkade op 29 december 2010 
maar liefst 57 blauwe reigers naast een 
klein wak. Balen!
Lang geen record trouwens. In de koude 

Balen als een reiger
Over winters, Duitsers, dennen en schèt
DOOR WIM KOOIJ

Raar spreekwoord? Wel in de hofstad maar niet zo zeer in de Maasstad. Zo kon het 

zijn dat ik in mijn Rotterdamse studententijd in de jaren 80 naar een grote compu-

teruitdraai - destijds heel modern - stond te kijken en iemand die achter zijn college-

kaartnummer een 5 meende af te lezen riep: “Hier baal ik van als een reiger”.

winter van 1982 werden er op 15 januari 
in het Zuiderpark 130 bij elkaar gezien.

Een schat aan gegevens
De vraag wat dit soort winters ‘doen’ met 
blauwe reigers in onze regio, ging me 
steeds meer bezighouden. Den Haag (en 
omgeving) verkeert in de tamelijk unieke 
omstandigheid dat er een inmiddels 50-ja-
rige reeks bestaat van broedende reigers 
in de regio. Rob Bolle, die dit allemaal zo 
keurig bijhoudt, schreef al een mooi ver-
slag over de ontwikkelingen tijdens twee 
decennia in een Wulp van 1982 (13.3, pag. 
16/17). De update van Rob anno 2011, 
die hij me onlangs toestuurde, bevat een 
woud aan informatie. Kijkend naar de cij-
fers wordt zeer aannemelijk dat de blauwe 
reigers bij ons te lijden hebben van win-
tersterfte. De grootste aantallen in kolo-
nies worden bereikt na een reeks zachte 
winters. Zo zijn 1978, 1995 en 2008, tel-
kens de laatste van een serie zachte win-
ters, piekjaren.

Door de eeuwen heen
De Reigâh heeft net als de Aujevaâh (de 
echte Hagenees gebruikt beide namen 
voor beide soorten ) in Den Haag door 
de eeuwen heen goede en slechte tijden 
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gekend. De naam Reigersbergen is niet 
toevallig gekozen. In de aanloop naar 
het ontstaan van dit landgoed, al in het 
midden van de 16e eeuw, bevond zich hier 
een forse reigerkolonie. Een gespannen 
verhouding tussen de blauwe reiger en 
de mens is dan ook niet van vandaag of 
gisteren. Er is de rivaliteit met de beroeps-
visser, de als hinderlijk ervaren gewoonte 
om met uitwerpselen de bomen wit te 
kalken of bladerloos te maken en dan is 
er nog de stank van over de nestrand ge-
vallen visresten... Vele reigerkolonies wer-
den daarom uitgehaald, weggeschoten of 
er werd anderszins een hardhandig einde 
aan gemaakt. Zo verging het ook de ko-
lonie in Sorghvliet die in 1936 nog 103 
nesten telde. 

Capituleren
De Duitsers hadden in de Tweede 
Wereldoorlog even wat te veel hinder van 
de ‘Fischreier’ (of ‘Graureier’). De reigers 
capituleerden in de jaren 40 niet alleen 
voor de Duitsers, maar ook voor de vele 
heftige winters in die tijd. Die eisten een 
flinke tol. Na de strengste winter van de 
vorige eeuw, die van 1963, kreeg de stand 
opnieuw een enorme klap. Vanaf dat mo-
ment werd de soort beschermd verklaard. 

Duivenvoorde was in onze regio lange tijd 
de grootste kolonie. Op de top in de jaren 
70 bevonden zich daar zo’n 250 nesten.

Strenge winters hakken erin
Typerend is het beeld dat we in Vredenoord 
aantreffen. In 1978 wordt daar na een 
serie zachte winters een piek bereikt met 
maar liefst 112 nesten. Daarna volgen er 
5 koude winters binnen een periode van 
9 jaar. De teller blijft in 1987 op 25 nesten 
staan, een terugval met maar liefst 78%. 
Met name tijdens het broedseizoen van 
1986 ontstaat in kolonies op grote schaal 
leegstand. Het was een winter die zacht 
begon. Tot eind januari was het bewolkt 
en druilerig. Het waren de dagen dat 
mensen tevergeefs naar de hemel keken 
om de komeet van Halley te zien (waar we 
nu weer tot 2061 op moeten wachten...). 
In de laatste dagen van januari meldden 
de kwartiermakers zich al weer in de ko-
lonie op Duindigt. Kort daarna volgde 
echter een extreem koude onbewolkte pe-
riode die tot in maart aanhield. Nogal wat 
reigers, die zo voortvarend aan het broed-
seizoen waren begonnen, zouden niet 
meer terugkeren. Een decennium later, 
na weer een reeks zachte winters, hakt 
de strenge winter van 1996 er flink in op 
Ockenburgh en Te Werve. De kleine ko-
lonie van Sorghvliet is sinds dat jaar zelfs 
geheel ter ziele. De gevolgen van de laat-
ste wat koudere winters zie ik zelf terug 
in Clingendael, waar de nogal verspreid 
gevestigde reigers in aantal broedparen 
in twee jaar tijd terugvielen van 17 naar 
8 paar.

Dennenkruinbroeders
Tot na de laatste eeuwwisseling broed-
den blauwe reigers in en om Den Haag 

Foto: Hetty Mos
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in een aantal omvangrijke kolonies. 
Naast de grote kolonies, zoals Vreugd en 
Rust (Voorburg), bij Duivenvoorde, op 
Duindigt en Vredenoord, waren er altijd 
wel wat kleine plukjes. Het ging dan om 
hooguit een handjevol nesten van gelijk-
gestemde reigers die wat minder herrie 
en smurrie in de nabijheid blijkbaar wel 
zo prettig vonden. Tussen wat omgeval-
len, over het water hangende bomen in 
het Haagse Bos zat in de jaren 90 zo’n 
‘minikolonie’ met een maximum van 7 
nesten. Ook leek steeds veelvuldiger het 
verschijnsel van hoog in dennenkruinen 
broedende reigers te worden gesigna-
leerd. Dit verschijnsel, dat zich in ieder 
geval aan de noordkant van Den Haag 
tijdens de eerste jaren van deze eeuw na-
drukkelijk manifesteerde, inspireerde 
me. Ik meende ook een verband te zien 
met de hardhandige ontmanteling van 
de kolonie reigers achterin landgoed 
Duindigt. In 2000 broedden daar nog 71 
paar. 

Aanpassingsvermogen
Toen de bomen in het vroege voorjaar 
van 2001 sneuvelden ten faveure van 
verbreding van de Landscheidingsweg 

en het maken van een afslag, daalde dat 
aantal tot 7. Juist kort daarna vestig-
den zich in naburige landgoederen als 
Clingendael paren in kruinen van naald-
bomen, vaak min of meer verdwaalde 
dennen midden in het Duinbos. Veel van 
de ‘Duindigtreigers’ lijken hun heil el-
ders te hebben gezocht, maar wel binnen 
een straal van een paar kilometer van de 
plek des onheils. Dat het dezelfde vogels 
zijn kan ik niet bewijzen (geen ringen of 
zo), maar het is wel zeer waarschijnlijk. 
Immers, waar voorheen slechts zo nu en 
dan in een dennenkruin*) een reigernest 
was te vinden, trad in die jaren dit ver-
schijnsel plotseling op grotere schaal op. 
De ontwikkeling was reden voor mij 
om begin 2006 in Den Haag-Noord en 
Wassenaar-Zuid (straal van 3 kilometer 
rond de geminimaliseerde kolonie in 
Duindigt) de kruinbroeders op te sporen. 
Ik kwam tot 38 paren (zie tabel).
In ongeveer de helft van de gevallen zijn 
ze geheel afgezonderd, soms ook met 3 of 
4 (in één enkele boom of een paar die bij 
elkaar staan). 

Het verlies van de Duindigtkolonie 
wordt met dit aantal niet goed gemaakt. 
Ongeveer 10 dennen werden ook al rond 
de eeuwwisseling door reigers gebruikt 
als broedplaats. Verder zijn er beslist ook 
nesten gemist. Zo heb ik het vermoeden 
dat zich in de tuin van onze vorstin één 
of meer nesten bevinden. Dat zelfde geldt 
voor de omvangrijke parkachtige tuinen 
in de Binnenklingen langs de Buurtweg 
in Wassenaar. Reigers kunnen bovendien 
verder zijn uitgeweken. De relatie tus-
sen de dennenkruinbroeders en eerdere 

Foto: Caroline Walta

*) het betreft vrijwel altijd grove en Oostenrijkse dennen.
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aanwezigheid (of die van hun ouders) op 
Duindigt ligt in de rede, maar de bewijs-
last is niet waterdicht te maken.
In 2007 vond ik in Clingendael voor het 
eerst afgezonderde nesten van reigers in 
loofbomen (telkens beuken). Na de hal-
vering van het aantal broedparen in 2010 
waren deze schijnbare ‘B-locaties’ echter 
weer verlaten.

De wat mysterieuze, afgezonderd broe-
dende reigers blijven mij nog wel even 
bezig houden.
Voor meldingen van verrassende broedge-
vallen, toen, nu en straks houd ik me (via 
wk62@hotmail.com) aanbevolen. Uiteraard 
wordt die informatie ook doorgespeeld 
naar Rob Bolle, die daarmee zijn fraaie 
halve eeuw van statistische reigerwerken 
nog verder kan aanvullen.

locaties Reigerparen

Haagse zijde 

Elders in Duindigt 3 5

Clingendael 5 13

Koekamp 3

Haagse Bos 2 2

Klein Zwitserland 2 3

Pompstationsweg
(rand Nieuwe 
Scheveningse Bosjes)

1 1

Parkje Van 
Soutelandelaan
(pied à terre Balkenende)

1 2

Oostduin(laan) 1 1

Wassenaarse zijde

TNO  einde Oude 
Waalsdorperweg

1 1

Beukenhorst 1 2

Duingheest 1 4

Binnenklingen 1 1

DOOR MONIquE VAN DEN BROEK  STORK

Mede door de grote belangstelling van de 
media, heeft Nederland massaal gerea-
geerd op de vraag van STORK (Stichting 
Ooievaars, Research & Knowhow) om het 
weekeinde van 8 en 9 januari jl. ooievaars 
te tellen. 

Meer dan 350 waarnemers telden in totaal 
592 ooievaars (waarvan 42 in de Haagse 
regio).  Dit is meer dan de 497 meldingen 
uit 2010 (toen 39 in onze regio).  Dit be-
tekent overigens niet automatisch dat er 
meer ooievaars in ons land overwinteren, 
mogelijk waren de vogels er bij de vorige 
wintertelling wel, maar zijn ze toen niet ge-
zien en dus niet meegeteld.  

STORK bedankt iedereen die meegewerkt 
heeft. Meer informatie kunt u vinden op  
www.ooievaars.eu

overweldigende reacties 
op wintertelling ooievaars
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Vlak bij het havenhoofd zag ik iemand 
lopen in wie ik een vogelaar – merk-
waardig genoeg overigens zonder kijker 
of andere attributen – meende te her-
kennen. De herkenning was van beide 
kanten half, maar we raakten toch in 
gesprek. Het ging, hoe kan het anders, 
over de ijseend. "Hij zit vast in een vis-
lijn," wist de man wiens naam we ont-
schoten was te vertellen, "ze proberen 
hem te redden, maar ik heb het inmid-
dels koud gekregen en ga nu weg." Ik 
fietste verder. Bij het havenhoofd aan-
gekomen zag ik het al: een groot schip 
van de KNRM (Koninklijke Nederlandse 
Reddingsmaatschappij) en op de haven-
pier een busje van de Dierenambulance. 

over ijseend en sneeuwgors
DOOR FENNIE STEENHuIS

Van een vogelvriend op een niet nader te noemen social network kreeg ik een tijdje ge-
leden een tip: bij het havenhoofd in Scheveningen was een ijseend gesignaleerd. Ik had 
nog nooit van een ijseend gehoord, maar dat maakte mij weinig uit. Ik zocht primaire 
info op internet, een paar regeltjes, een paar fotootjes, en zat al op de fiets. Ik was 
ervan overtuigd dat ik het diertje niet te zien zou krijgen, want deze vogelaar had mij 
ook getipt toen er een tijdje eerder een kleine alk op het havenhoofd was gesignaleerd 
en die had ik ook niet gezien. 

Ik vond het fantastisch dat zo’n enorm 
schip voor één eendje uitrukte. Wat was 
het mooi om in Nederland te wonen. 
Bij het busje van de Dierenambulance 
bleek dat het dier net uit het water was 
gehaald. Ook hier waren weer vogelaars 
aanwezig.

IJseend met vleugel in stuk visdraad verwikkeld Medewerkers van KNRM vangen de ijseend

Reddingsactie komt op touw

Foto: Peter Soer

Foto: Peter Soer

Foto: Peter Soer

10



 Intussen zag ik dat de man op het schip 
die de ijseend vasthield, het dier even 
omhoog hield. De vogelaars spraken 
half en half met de medewerkster van de 
Dierenambulance af dat ze het dier nog 
even konden zien wanneer het door de 
KNRM werd overhandigd. Het werd sje-
zen, want om van het Zuiderhoofd – waar 
we ons bevonden – naar het hemelsbreed 

antwoord toen ik vroeg hoe oud het was. 
"Hij gaat nu naar vogelasiel De Wulp", 
zei de medewerkster, "voor de zekerheid 
controleren of hij echt niks heeft, en dan 
later uitzetten." 

Daarmee was het avontuur nog niet afge-
lopen. Tijdens de fietssprint had ik, hap-
pend naar adem, nog te horen gekregen 
dat er sneeuwgorzen gesignaleerd waren. 
Ook daarvan had ik nog nooit gehoord, 
maar wie weet kon ik die ook nog zien. 
Zo trokken we met vier man sterk naar 
de plaats des heils. Helaas mocht het 
niet zo zijn: de sneeuwgorzen waren er 
even niet en hadden geen bericht achter-
gelaten.

Uiteraard wilde ik ze toch graag zien. 
De volgende dag, toen ik naar dezelfde 
plek toe ging, werd ik beloond: ik kon 
langdurig en van dichtbij zeven schitte-
rende sneeuwgorzen bekijken. Wat een 
prachtvogels.  Terwijl ik stond te kijken, 
vlogen de sneeuwgorzen een stukje naar 
rechts. Daarop begon ineens de dam van 
de havenpier heel plaatselijk te bewegen. 
Dat leek althans een moment zo. Toen 
ik beter keek, zag ik dat het om drie vo-
gelaars ging die zich daar mooi in schut-

IJseend verlost van visdraad met klomp lood 

vlakbij liggende Noorderhavenhoofd te 
komen moet je een gigantische omweg 
maken. De vraag was of we op tijd zou-
den komen. De vogelaar met wie ik op-
fietste wist gelukkig de weg. Op het 
laatste moment reden we het punt nog 
voorbij, maar ineens zag ik het busje van 
de dierenambulance staan en konden we 
tijdig omkeren. Onze schoonheid – de 
ijseend – zat inmiddels al in een licht-
blauwe plastic kooi. 
Volgens de medewerkster van de Dieren-
ambulance had het beestje geen ernstige 
verwondingen opgelopen en was de 
ijseend zelfs zo fit dat hij serieus pro-
beerde te ontsnappen. Maar ze wilde 
de vogel wel even aan ons laten zien. In 
de ambulance deed ze het kooideurtje 
open, en konden wij het prachtige beest 
bewonderen. "Eerste winter," kreeg ik als Sneeuw- en ijsgors in Scheveningen

Foto: Rob Berkelder

Foto: Marco Simonis
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kleur en stil als standbeelden hadden op-
gesteld en pas nu, nu de sneeuwgorzen 
hun kant op vlogen, naar hun reuzen-
scopen grepen. Erg mededeelzaam waren 
deze standbeeldvogelaars in schutkleur 
overigens niet. Toen ik een praatje pro-
beerde aan te knopen nadat de sneeuw-
gorzen waren verdwenen, kreeg ik als 
reactie wat eenlettergrepige woorden 
toegebeten. Van schrik ging ik snel terug 
naar mijn eigen post. En ja hoor, even 
later lieten ze zich nog een keer zien, de 
zeven sneeuwgorzen. Althans ik meende 
dat het er zeven waren. Het bleken later 
zes sneeuwgorzen en één ijsgors geweest 

te zijn, zo zag ik op waarneming.nl. En die 
waarneming van zes sneeuwgorzen en 
één ijsgors acht ik betrouwbaarder dan 
mijn beginnerswaarneming. 

De schitterende vogeltjes zelf zal het niet 
uitmaken hoe ze staan geregistreerd. 

Na onderzoek in Vogelasiel De Wulp is de 
ijseend nog dezelfde dag (26 nov 2010) ge
ringd en weer vrijgelaten op zee. Gelukkig 
heeft de Haagse Vogelbescherming contact 
met vriendelijke fotografen die  geheel be
langeloos  deze beelden met ons delen.

natuurlinks
Interessante en leuke internetsites over de 
natuur en vogels in het bijzonder. Uw tips 
zijn weer welkom voor de volgende Wulp, 
dank u!

www.hartvoordenatuur.nl 
 De rigoureuze bezuinigingsmaatrege-

len van het nieuwe kabinet, zoals het 
schrappen van de ecologische verbin-
dingszones, hebben grote nadelige ge-
volgen voor de natuur, mens én econo-
mie. Lees er meer over op deze site.

www.ruimtevoorvogels.nl 
 Bert Houkes uit Millingen aan de Rijn 

wil via een burgerinitiatief stadsvogels 
op de agenda van de Tweede Kamer zet-
ten. Als er nieuwbouw wordt gepleegd 
op plaatsen waar voorheen geen stads-
vogels nestelden, hoeft er op geen en-
kele manier rekening met ze te worden 

gehouden. Zo ontstaan hele wijken 
waarin geen mus of gierzwaluw te-
recht kan. Dat moet veranderen, vindt 
Houkes en vinden velen met hem. Voor 
het indienen van een burgerinitiatief 
zijn 40.000 steunbetuigingen nodig. U 
kunt de petitie tekenen op de website.

www.ringersdagboek-henri.blogspot.com 
 Henri Bouwmeester is professioneel 

vogelringer en houdt een dagboek 
met veel informatie en foto’s bij. Een 
unieke kijk achter de schermen.

www.beleefdewinter.nl 
 Neem een kijkje op de voederplek in 

een Nederlandse tuin, in live beeld en 
geluid. De verwachting is dat zo’n 20 
tot 25 soorten de plek zullen bezoe-
ken. Van de leukste en bijzonderste 
momenten worden dagelijks clips ge-
maakt, zodat u ook als u weinig tijd 
hebt om live mee te kijken de hoogte-
punten kunt zien. 
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Water en weiland zijn wit en hard. In de 
greep van de winter staat het leven stil, 
de aarde zwijgt, alles is in de diepvries 
en onbereikbaar voor de vogels die van 
de aarde moeten leven. In Reigersbergen 
wachten reigers en ooievaars op hun da-
gelijkse portie voedselondersteuning in 
de vorm van natte eendagshaantjes.

Terwijl onze secretaris de laatste hap-
jes tussen de hongerige langpoten 
werpt, wacht ik aan de overkant van de 
Bezuidenhoutseweg en speur intussen 
in de ruigte van de ecologische oever 
die daar door de gemeente is aangelegd. 
Het vogelavontuur is soms heel dicht-
bij; op een elzentakje boven een klein 
oeverwakje, zit plots een ijsvogel. Net 
als ik speurt hij het water af, ik zie niets 
bijzonders, die blauwjas echter wel, met 
een snoekduik verdwijnt hij onder water, 
spat weer op en zet zich weer onbewogen 
op zijn post. Even later zie ik zijn snavel 
langzaam met iets voor mij onzichtbaars 

meegaan onder water. Plots is hij weer 
weg en terug op zijn stek met een zilve-
ren visje in zijn bek, hup, hop, kop naar 
binnen , slik weg. Direct weer paraat voor 
de volgende hap. Pas nu zie ik allemaal 
kringetjes in het belendende wak, daar 
zit de vis dus. Als bij toverslag verplaat-
sen de kringetjes zich naar het ijsvogel-
wak. De tovenaar is een slobeend die, 
al(g) slobberend de visjes naar de buur-
man jaagt. Onbewust profiterend doet 
blauwjas daar zijn voordeel mee. Vanuit 
mijn ooghoek zie ik nu tussen het bevro-
ren oevergroen een grauw-bruin vogeltje 
scharrelen. Even denk ik aan een heg-
genmus, maar wel wat fors, al snel ech-
ter vliegt het op met een typische snip-
penvlucht, de witte vleugelrand oplich-
tend tegen de donkere achtergrond doet 
mij hardop uitroepen: ”bokje”! “Waar, 
waar?”, klinkt het achter mij, de kuiken-
werpster is ongemerkt achter mij opge-
doken, “daar!” Snipsnappend verdwijnt 
het bokje achter het dode riet.

Bokje
DOOR FREDERIK HOOGERHOuD 
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De eerste week van december leverde ge-
middeld per dag 25 vogels op. De 2e week 
nog maar 7 vogels per dag. De 3e week 
11 vogels per dag, de laatste week 5,5 
vogels per dag. Veel meerkoeten, enkele 
waterhoentjes en ook een aantal hon-
gerige kokmeeuwtjes kregen we binnen 
met onderkoelingsverschijnselen. Ook 
nog steeds weer veel knobbelzwanen. 
Meestal juvenielen van het eerste jaar, die 
dus gaan zwerven en dan domme dingen 
doen. Ze gaan aan de wandel en komen 
op de openbare weg terecht en denken 
dan dat ze het verkeer kunnen regelen. 

Het is begin december 2010....

Of ze vliegen tegen de bovenleidingen 
van de tram aan of ze zien een glimmend 
zwart wegdek aan voor een lange vijver en 
gebruiken het als landingsdek. Je begrijp 
wel dat een vogel als deze niet in een keer 
stil kan staan en dus een ongelukkige lan-
ding tegemoet gaat en zelfs over de kop 
slaat. Diverse letsels en breuken hebben 
we te verwerken gekregen bij deze dieren. 
Dit was een doorlopende voorstelling. 
Natuurlijk zijn vogels na verloop van tijd 
hersteld en dan moeten ze weer uitgezet 
worden. Wat betreft de knobbelzwanen 
heb ik daaraan mijn handen vol gehad. 

DOOR RuuD VAN DER WAARD

De winter is dit jaar wel heel vroeg begonnen. Kou, sneeuw en ijs bedekken ons land 
al erg vroeg in het winterseizoen. Voor ons mensen betekent dit dat ons vervoer stag-
neert en dat onze afspraken om ergens op tijd te zijn in het honderd lopen. Jammer 
dan, overmacht! Voor de fauna betekent het: afzien, voedseltekort, onderkoelingsver-
schijnselen. Het dagvenster is immers maar kort om voedsel te vinden en toch moet 
die inwendige kachel op ca. 41°C blijven branden. Wel, dat bleek dan ook wel, want 
al snel kregen we de eerste koudeslachtoffers binnen. Dit is de hele maand zo doorge-
gaan, maar niet in alarmerende aantallen gelukkig.

Knobbelzwanen op het droge Ruud van der Waard en Pieter van 
Klaveren laten knobbelzwanen vrij

 Jeugdige kokmeeuw bij het   bassin

Foto: Vogelasiel De Wulp Foto: Evert Eijkelenboom
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Deze grote watervogel zetten we natuur-
lijk niet uit in een sloot met ijs. Nee, 
echt open water is wat ze nodig hebben. 
Een paar keer per week moest ik naar de 
Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland 
rijden met een auto vol herstelde zwanen. 
De Waterweg is vrij open gebied met ge-
tijdebeweging en daar vriest het water 
vrijwel nooit dicht. Er is brak water met 
voldoende voedsel. 

Wat ook veel binnenkwam, waren eer-
stejaars... egels. Voornamelijk dieren die 
nog onvoldoende opgevet waren om de 
winterslaap in te gaan en die dan dus aan 
de wandel gingen om te foerageren. Ze 
worden dan (te) koud, zielig aangetrof-
fen langs de weg en uiteindelijk bij ons 
binnengebracht. Aangezien wij enkel het 
“tussenstation” zijn voor de egels, wor-
den ze de volgende dag doorgestuurd 
naar de Egelopvang in de duinen aan 
het einde van de Savorin Lohmanlaan. 
Hier worden ze (verder) behandeld. Ook 
deze opvang heeft het druk gehad in de 
maand december.

Toen in december alles dicht lag met een 
dik pak sneeuw en ijs werd de winter-
voedering gestart. Mensen belden met 
wakmeldingen. Op meerdere plaatsen 
zag het zwart van de vogels (lees: meer-
koeten), maar ook eenden, ganzen en 
zwanen zochten er hun heil. Voedsel, ge-
sneden broodpakketten werden gemaakt 
en uitgedeeld of opgehaald door het pu-
bliek en dagelijks uitgestrooid nabij de 
wakken. De wintervoedering heeft de 
hele maand geduurd tot aan einde eerste 
week januari 2011. Voor de reservaten 
van de Haagse Vogelbescherming geldt, 
dat daar nog steeds mag worden bijge-
voerd met winterstrooivoer, vetbollen en 
andere lekkernijen voor voornamelijk 
onze standvogels. 

De winter is natuurlijk nog lang niet 
voorbij, maar met de weersomstandig-
heden zoals die nu zijn, kunnen we goed 
leven. Ook de vogelwereld vaart hier wel 
bij. Al het natuurlijke voedsel is gewoon 
weer bereikbaar voor de vogels. Onze tip: 
bijvoeren mag, maar hoeft niet per se.

Foto: Vogelasiel De Wulp Foto: Hans Goeijenbier

Verkleumde egel krijgt eerste zorg in De Wulp 
voordat hij naar de Egelopvang gaat

Hongerige meerkoeten in het wak

Foto: Vogelasiel De Wulp



Contactadres CEL: tel. 070 354 89 74, e-mail: hvbexcursies@live.nl 
Zie verder “Het Kader” aan het einde van het overzicht..

Zaterdag 5 maart 2011
De Hoeksche Waard
Dagexcursie met eigen vervoer ***
Wij zitten dan midden in de wintergasten 
zoals dwergganzen in het Oudeland van 
Strijen. Er is aan het Hollandsch Diep een 
nieuw natuurgebied aangelegd dat we zul-
len bezoeken.
Leiding: Peter de Barse (Vogelwerkgroep 
Hoeksche Waard) / Nicolette Rab
Tijdstip: 08.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Station Maria-
hoeve, kant Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: reeds volgeboekt!
Kosten: vervoer

Zaterdag 12 maart 2011
Vogelplas Starrevaart en de Wilck
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer **
De vogelplas bij de Starrevaart zit ‘s win-
ters altijd vol met overwinterende watervo-
gels zoals pijlstaart, brilduiker en smient. 
Verder gaan wij in het vogelgebied de Wilck 
bij Zoeterwoude kijken, bekend van Adri de 
Groot zijn www.vogeldagboek.nl
Leiding: André Kommer
Tijdstip: 08.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Station Maria-
hoeve, kant Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: vervoer

Donderdag 17 maart 2011
Kijfhoek en Bierlap
Ochtendexcursie ***
Wij maken een wandeling door het gebied 
en zullen proberen de naar hun broedgebied 
trekkende vogels te zien. Deze wandeling 

maken wij eens per twee maanden om de vo-
gels in alle seizoenen te kunnen waarnemen.
Leiding: Corrie Ammerlaan
Tijdstip: 09.30 uur tot ongeveer 12.30/13.00 
uur
Verzamelpunt (wijkt af!): parkeerplaats 
Kievitsduin Meijendel (Meijendelseweg, 
Wassenaar) 
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: toegang Kijfhoek & Bierlap met dag-
kaart of passe-partout

Zaterdag 19 maart 2011
Veenzijdse en Duivenvoordse polder
Korte ochtend excursie ***
Wij zullen worden rondgeleid door o.a. 
Jenny van Leeuwen, boswachter van 
Staatsbosbeheer en komen in een gedeelte 
dat normaal niet toegankelijk is. Elk jaar 
overwinteren hier een of meerdere slecht-
valken en grote zilverreigers. We verwachten 
de eerste weidevogels terug. En wie weet wat 
voor verrassingen er in petto zijn.
Leiding: Adri Remeeus
Tijdstip: 10.00 uur (tot ca. 12.00 uur)
Verzamelpunt (wijkt af!): parkeerplaats bij 
restaurant “De Landbouw” (Zijdeweg 58, 
2245 BZ Wassenaar)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: geen

Zaterdag 26 maart 2011
Brabantse Biesbosch 
Dagexcursie met eigen vervoer ***
Wij zullen worden rondgeleid door Sander 
Elzerman, die bij ons in februari een lezing 
heeft gehouden over de grienden. Nu zullen 
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Belangrijke mededelingen:
•	Bij	verhindering	dit	graag	uiterlijk	48 uur voor de excursie laten weten
•	Met	ingang	van	1	maart	zijn	de	kosten	van	eigen	vervoer	gewijzigd	van	e 0,06/km naar e 0,08 km
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we het gebied met eigen ogen zien en bele-
ven.
Leiding: Jaap Zoet 
Tijdstip (let op!): 08.00 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Station Maria-
hoeve, kant Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 2 april 2011
Boer Geijsel en de Ronde Hoep waar 
onder de Waverhoek 
Dagexcursie met eigen vervoer */**
Het landje van Boer Geijsel is een begrip. Elk 
voorjaar wordt dit plas/dras gezet en verza-
melen zich vele steltlopers, die op de terug-
weg zijn naar hun broedgebieden. Zoals dui-
zenden grutto’s (waaronder ook de IJslandse) 
en kemphanen. Via binnenweggetjes rijden 
we naar de Waverhoek en Botshol, waar we 
een wandeling om de plas kunnen maken en 
hopen dan de krooneenden te spotten.
Leiding: Nicolette Rab
Tijdstip (let op!): 08.00 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Station Maria-
hoeve, kant Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 9 april 2011
Markiezaat bij Bergen op Zoom en de 
Scherpenisse polder (Tholen)
Dagexcursie met eigen vervoer **/***
Het Markiezaat is een afgesneden punt van 
de Oosterschelde, nu een meer met begroeide 
oude schorren en getijdengeulen. Wij maken 
een wandeling naar het water waar we stelt-
lopers, eenden en rietvogels als blauwborst 
en baardman kunnen verwachten.
Leiding: Nicolette Rab of Ton Haase
Tijdstip (let op!): 08.00 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Station Maria-
hoeve, kant Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten:  vervoer

Vrijdag 15 april tot en met maandag 18 
april 2011
Meerdaagse excursie op het eiland 
Vlieland
Leiding: Nicolette Rab
Meer informatie op pagina 20.

Zondag 1 mei 2011
nachtegalen in Meijendel
Vroege ochtend excursie ***
We gaan genieten van het zangfestijn van de 
nachtegalen. Na zonsopkomst zullen ook de 
andere vogelsoorten zich laten horen en ho-
pelijk ook laten zien.
Leiding: Ton Haase
Tijdstip (vroeg!): 04.45 uur
Verzamelpunt (wijkt af!): parkeerplaats 
Boerderij Meijendel
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: geen

Zaterdag 7 mei 2011
Vaartocht door het Ilperveld en enkele 
andere gebieden in noord-Holland
Dagexcursie met eigen vervoer **
Wij zullen worden rondgeleid door een gids 
van het Landschap Noord-Holland. De vaar-
tocht ‘s ochtends zal ca. 2 uur duren. Na het 
koffiedrinken zullen we ‘s middags zelf nog 
enkele andere interessante gebieden bezoe-
ken.
Leiding: Ton Haase
Tijdstip: 08.00 uur 
Verzamelpunt: parkeerplaats Station Maria-
hoeve, kant Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: vervoer en boottocht

Donderdag 19 mei 2011
Kijfhoek en Bierlap
Ochtendexcursie ***
Wij maken een wandeling door het gebied 
en zullen proberen de hier broedende vogels 
waar te nemen. 
Deze wandeling hebben we eerder gemaakt 
in januari en maart dit jaar, maar nu gaan wij 
vroeger op pad.
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Contact: Telefoon: 070354 89 74 
                email: hvbexcursies@live.nl
Penningmeester CEL: Jan Pietersen, Hengelolaan 
948, 2544 GK, Den Haag, telefoon: 070367 25 85
Verzamelpunt: De parkeerplaats bij NS station 
Mariahoeve aan de kant van Voorburg (Appelgaarde, 
volg borden P+R), tenzij anders genoemd.
Opgave: Voor alle excursies dient u zich vooraf op 
te geven bij de contactpersoon van de CEL (tenzij 
anders genoemd). Deelname is naar volgorde van 
opgave.
Mocht u na opgave onverhoopt verhinderd zijn, 
dan vernemen wij dit graag uiterlijk 48 uur voor de 
excursie zodat de vrijgekomen ruimte kan worden 
ingevuld. 
Vervoer: Voor dagexcursies met eigen vervoer 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 
€ 0,08 per kilometer, af te rekenen met de chauffeur.
Om het milieu te sparen, rijden wij met zo weinig 
mogelijk auto’s. 
Rekeningnummer: Voor excursies waaraan kos
ten zijn verbonden die moeten worden overge
maakt, dient u het aangegeven bedrag te storten 
op rekeningnummer 271.84.86 van Vereniging voor 
Vogelbescherming Den Haag e.o., 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.
Jongeren: Op alle excursies zijn ook jongeren
welkom!
Zwaarte excursies:
   * lichte wandeling, geen conditie vereist
  ** flinke wandeling, enige conditie vereist
 *** lange wandeling of meerdere wandelingen, 

conditie vereist
**** zware wandeling(en) in moeilijk/ruig terrein
Terugkomsttijden 
ochtend: tussen 12.30 en 13.00 uur
lange ochtend: tussen 14.00 en 14.30 uur
dag: tussen 17.30 en 18.00 uur
Eten en drinken: Neem iets te eten en drinken mee 
voor onderweg, daar er niet altijd een uitspanning 
kan worden bezocht. N.B. verzoek in de auto’s niet 
te eten en/of drinken.
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 evt. insecten. Bij voorkeur niet te felle 
kleuren.

Leiding: Corrie Ammerlaan
Tijdstip (let op!): 07.00 uur tot ongeveer 
10.00/10.30 uur
Verzamelpunt (wijkt af!): parkeerplaats 
Kievitsduin Meijendel (Meijendelseweg, 
Wassenaar) 
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: toegang Kijfhoek & Bierlap met dag-
kaart of passe-partout

Zaterdag 21 mei 2011
landgoed Utrecht in de provincie 
noord-Brabant 
Dagexcursie met 1 of 2 busjes */**
Het landgoed kent een rijke natuur met veel 
plant- en diersoorten, waaronder zeer zeld-
zame. De natuurterreinen van het landgoed 
bestaan grotendeels uit heidegebieden met 
vliegdennen en berken. In het terrein liggen 
twee grote vennen: Flaes en Goor.
Leiding: Jaap Zoet
Tijdstip: 08.00 uur 
Verzamelpunt: parkeerplaats Station 
Mariahoeve, kant Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres.
Opgave en kosten: Opgave door overma-
king van € 27,50 op rekening 271.84.86 van 
de Haagse Vogelbescherming, afdeling ex-
cursies o.v.v. Landgoed Utrecht. Het bedrag 
dient uiterlijk 15 april 2011 op de rekening te 
staan. Deelname op volgorde van betaling.

Zondag 29 mei 2011
Clingendael 
Korte ochtendexcursie *
Onze voorzitter zal de deelnemers door dit 
bekende “Haagse” landgoed leiden. Hij zal 
zijn kennis van dit gebied graag met ons 
delen.
Leiding: Frederik Hoogerhoud
Tijdstip: 10.00 tot 12.00 uur
Verzamelpunt (wijkt af!): ingangshek aan 
de Wassenaarseweg Den Haag
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres.
Kosten: geen
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3 woensdagavonden van 20.00 tot 22.15 
uur (incl. koffie/theepauze) op:

• 30 maart  • 13 april • 20 april

De cursus wordt ook dit keer gegeven 
door Eduard Opperman. Hij heeft een 
jarenlange vogel en -reiservaring en deelt 
zijn enthousiasme voor vogels graag met 
een vleugje humor. 
De cursus staat in het teken van de vo-
gels die in deze tijd uit hun overwinte-
ringsgebied terugkeren. 

Natuurlijk gaan wij het geleerde ook in 
praktijk brengen: met een ochtendexcur-
sie op zaterdag 23 april a.s. Bovendien 
kunt u deze cursus leuk combineren met 
de "Vroege Vogelwandelingen" in april 
(zie kader hieronder).

De kosten voor de 3 avonden inclusief de 
excursie bedragen € 17,50 p.p. Hiervoor 
krijgt u eveneens koffie/thee en de 
bij de cursus behorende documenta-
tie. Aanmelding door storting van ge-
noemd bedrag op rekening 271 84 86 
t.n.v. Haagse Vogelbescherming o.v.v. 
"Vogelcursus". Het aantal beschikbare 
plaatsen is beperkt! Mocht u niet meer 
mee kunnen doen, dan ontvangt u hier-
over bericht en restitutie van het betaalde 
bedrag. Jeugd(leden) tot 16 jaar hebben 
GRATIS toegang, mits tijdig aangemeld! 
Als u nog vragen heeft, belt u dan met 
070 367 2585. 

Meld u vooral TIJDIG aan, want anders 
mist u veel!

Ze komen er weer aan...
Wie? Wat? Waar? Het antwoord op al uw vragen (en meer) 
krijgt u in onze 

 vogelherkenningscursus

Begin uw dag met vogelzang in het Westduinpark
De Haagse Vogelbescherming organiseert in de maand april vier vroege vogelwande-
lingen in het Westduinpark. Het doel is kennismaken met de vogels en hun geluiden. 
Elke donderdagochtend maken we een wandeling van 1,5 uur, die per week meer vogels 
en geluiden zal gaan opleveren, doordat de diverse vogelsoorten verspreid terugkeren 
uit hun overwinteringsgebied. Telkens wordt dezelfde route gelopen, zodat u indien 
gewenst later kunt aansluiten of eerder kunt vertrekken. 

Wilt u eerst meer leren over vogel(skijken)? 
Dan is de vogelherkenningscursus echt iets voor u (zie hierboven)!

Locatie: Westduinpark
Verzamelpunt: kruising Fuutlaan en Laan van Poot
Data: donderdag 7, 14, 21 en 28 april
Tijdstip: van 6.30 uur tot 8.00 uur

Dan is de vogelherkenningscursus echt iets voor u (zie hierboven)!

  
    Dagdeelexcursies



Vogelen op Vlieland tijdens de voorjaars-
trek kan mooie waarnemingen opleveren. 
Veel steltlopers zijn aan het opvetten voor 
hun tocht naar het hoge noorden, soms 
al gedeeltelijk in broedkleed. Het eiland 
is autovrij, daarom zullen wij fietsen en 
lopen. Alle gebieden zijn goed te bereiken, 
zoals de Kroonpolders, de duinen en het 
strand.
Wij gaan ook met de Vliehorsexpres naar 
de Vliehors, een grote zandvlakte in het 
zuidwesten met kwelders aan de wadkant, 
om daarna al vogelend terug te lopen. 
Een aantal dagdelen zullen wij begeleid 
worden door Nils van Duivendijk (en/of 
Jeroen de Bruin), die in de trektijd veel tijd 
op Vlieland doorbrengt en vaak bijzonder-
heden ontdekt.

Verblijf
“Hotelletje de Veerman”, met vol pension 
(www.hotelletjedeveerman.nl). Het hotel ligt 
aan het eind van de Dorpsstraat en kijkt 
direct uit op het wad. Er zijn tweepersoons-
kamers met 2 aparte bedden en eigen dou-
che en toilet en 4 éénpersoonskamers met 
een gedeelde douche en toilet.
Het ontbijt is in het hotel en de diners 
in “Herberg van Flielandt” (ca. 1 minuut 
lopen). 

Prijs: € 280,- p.p.
Wij krijgen hiervoor een hotel met vol-

ledige verzorging vanaf diner vrijdag t/m 
ontbijt op maandagmorgen, overtocht 
met de boot, fietshuur en gedeeltelijke 
begeleiding door zeer ervaren vogelaar(s), 
vrijdagavond een diavoorstelling door Nils 
van Duivendijk.

Vervoer
Met eigen auto’s of openbaar vervoer naar 
de boot in Harlingen, afhankelijk wie er 
mee gaan. De kosten hangen af van het 
soort vervoer (we schatten tussen de € 20,- 
en € 26,-)  Met auto’s kunnen we de boot 
van 09.00 uur halen en dan de vrijdag 
geheel benutten, terwijl dit dan ook op 
maandag gedeeltelijk het geval kan zijn.

Aanmelding
Door storting van een aanbetaling van  € 50,- 
vóór 15 maart 2011 op reke ning nummer 
271 84 86 van Haagse Vogelbescherming, 
afd. Excursies o.v.v. Vlieland. Het restant 
van € 230,-  vóór 1 april 2011. Inschrijving 
in strikte volgorde van ontvangst van de 
aanbetaling.

Het Deelnemersreglement van aug. 2006 is 
van toepassing. Reis- en annuleringsverze-
kering zelf verzorgen.

Verdere informatie
Nicolette Rab tel.: 070 355 62 83 of 
06 18 43 69 25 of e-mail: nicsvg@wanadoo.nl

  
    Meerdaagse reizen

lang weekend VlIElAnD 15 t/m 18 april 2011
leiding: nicolette Rab - Min. 8 personen/max. 16 personen
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Het ligt in de bedoeling bij voldoende be-
langstelling voor het weekend van 4 t/m 7 
november a.s. een meerdaagse excursie te 
organiseren naar Duitsland om daar naar 
de kraanvogels te kijken, hetgeen een spec-
taculair gezicht is.

We vertrekken vrijdagochtend en zijn 
maandagmiddag/-avond terug. We gaan 
met 1 of 2 busjes (max. 8 of 16 personen) 
en logeren in hotel “Zur Alten Post” in 
Lembruch. Prijs € 288,- p.p. voor een stan-
daard tweepersoonskamer (éénpersoons-
kamer met toeslag, voor zover beschik-
baar), inclusief ontbijt, lunchpakket  en 
(2-gangen) diner. 

Aangezien wij het hotel zeer vroegtijdig 
moeten reserveren, doen wij nu reeds deze 
aankondiging. 

Aanmelding
Door storting van een aanbetaling 
van  € 50,- vóór 15 maart 2011 op re-
keningnummer 271 84 86 van Haagse 
Vogelbescherming, afd. Excursies o.v.v. 
Kraanvogels. Het restant van € 238,- vóór 

1 april 2011. Inschrijving in strikte volg-
orde van ontvangst van de aanbetaling.

Geldig identiteitsbewijs verplicht.
Het Deelnemersreglement van aug. 2006 is 
van toepassing. Reis- en annuleringsverze-
kering zelf verzorgen.

Verdere informatie
Alle verdere bijzonderheden zullen vanzelf-
sprekend zo spoedig mogelijk na inschrij-
ving aan de deelnemers worden verstrekt. 

Nicolette Rab tel.: 070 355 6283 of 
06 18 43 69 25 of e-mail: nicsvg@wanadoo.nl
Jan Pietersen tel.: 070 367 2585 of 
06 19 41 81 22 of e-mail: jan.pietersen@planet.nl

Duizenden kraanvogels 4 t/m 7 november 2011 

…willen we gaan organiseren aan het 
einde van de zomer/begin van de herfst 
(eind september-begin oktober 2011). Het 
ligt in de bedoeling er een midweekexcur-
sie van te maken, dus van maandagoch-
tend t/m vrijdagmiddag.

Dergelijke uitstapjes hebben we al meer 
gemaakt, onder de noemer “50+ reizen”. 
Bij deze reis ligt het accent meer op het 

genieten van de natuur in al haar vormen. 
Naast vogels is er aandacht voor speci-
ale soorten gewassen, mossen, bloemen, 
mossen, enz. Dit keer verbinden we geen 
minimum of maximum leeftijd aan de 
midweek, maar gaan ervan uit dat u weet 
wat u kunt.
 
De excursie wordt gemaakt met 2 busjes 
en het maximum aantal deelnemers 16. 

Een gezellige najaarsexcursie…

kraanvogels in Duitsland in november 2010

Foto: André en Muriel Kommer

  
    Meerdaagse reizen
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We zullen verblijven in een rustig hotel 
met één- en tweepersoonskamers met de 
gebruikelijke voorzieningen. De dagin-
deling zal zijn: ontbijt 08.00 uur, vertrek 
vanaf accommodatie 09.00 uur, terug 
16.00/17.00 uur, diner rond 19.00 uur. 
Lunchpakket ’s-morgens bij het ontbijt 
zelf klaarmaken. De avonden zullen wor-
den gebruikt voor na- en voorbespreking 
van de (afgelopen/komende) dag, een 
lezing over vogels/natuur, een gezellig 
praatje/drankje e.d.

Als gebied hebben wij op dit moment 
Drenthe/Overijssel in gedachten, waarbij 
een tocht(je) naar een goed natuurgebied 
over de grens mogelijk is. Met andere 
woorden: we staan open voor suggesties, 
tips en ideeën! 

Laat ons, nog geheel vrijblijvend, weten 
of u INTERESSE heeft. Graag vóór 31 
maart a.s. Mocht het aantal geïnteresseer-
den te gering zijn, dan zal deze excursie 
geen doorgang vinden en dan zullen dit 
soort reizen - voorlopig - van het CEL-
programma worden afgevoerd.

Wij kijken uit naar uw reactie: 
Jaap Zoet, tel.: 070 309 7031 - Jan Pietersen, 
tel.: 070 367 2585 - Muriel Kommer, tel.: 
070 354 8974
of per e-mail: hvbexcursies@live.nl

= LEZING =

Maandag 21 maart 2011: 

"MUS is een 
leuke klus"

DOOR: JAN SCHOPPENS, SOVON
 
Het Meetnet Urbane Soorten is een tel-
project van SOVON Vogelonderzoek 
Nederland. Stadsvogels zijn populair 
maar het tellen van vogels in het stede-
lijke (stad, dorp en kleine kernen) gebied 
tot voor een aantal jaren niet. Vanaf 2007 
kunnen tellers meedoen aan MUS en 
de animo was gelijk groot, want de tel-
ling is laagdrempelig en kost weinig tijd. 
Jaarlijks worden bij MUS meer dan 130 
vogelsoorten vastgesteld in de urbane om-
geving. Welke soorten doen het goed in 
het stedelijke gebied en welke niet? Gaat 
de huismus nog steeds achteruit en is die 
ondertussen ingehaald door de merel of 
houtduif als algemeenste stadsvogel? Zijn 
de meeuwen een plaag of hebben de men-
sen teveel naar 'The Birds' van Hitchcock 
gekeken? Naast de landelijke situatie 
wordt er ook ingezoomd op de regio Den 
Haag. Ook de zoogdieren mogen de tel-
lers meepakken, inclusief de belangrijkste 
vogelpredatoren. Wilt u weten welke dat 
is en hoe het stadsvogels vergaat, kom dan 
naar de lezing.

Bent u nu al nieuwsgierig naar de resulta-
ten uit 2010 in de Haagse regio, zie pagina 
24.

Deze laatste lezing van het seizoen wordt 
gehouden in 'Het Benoordenhuis', Bis-
schopstraat 5, 2596 XH Den Haag en be-
gint stipt om 20.00 uur.

  
    Vogelpuzzel
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    Vogelpuzzel

Welke vogelnamen worden bedoeld met de volgende 
cryptische omschrijvingen?

Biotoop  Vogelnaam

1. Typische aardappel in de kuststreek (10 letters)

2. Klein schelpje in  het klooster (8  letters)

3. Vorst van een tijdschrift (10 letters)

4. Gaat onder water op zoek naar iets voor het toilet (10 letters)

5. Maakt oneerbiedige grapjes (9 letters)

Stuur vóór 15 april a.s. uw oplossing (1.  …, enz.), per post (Tom Loorij, Rozentuin 31, 2272 
XA Voorburg) of per e-mail (tloorij@xs4all.nl) Vergeet niet uw volledige naam en adres te 
vermelden. Onder de goede oplossingen wordt een boekenbon van € 25,- verloot.

De oplossing van de vorige puzzel (november 2010) was:
1: BoomPieper; 2: Bosuil; 3: GrasMus; 4: RotsZwaluw; 5: VeldLeeuwerik; 
6: StrandPlevier; 7: ZeeKoet; 8: SteppeArend; 9: WaterHoen. 

De winnaar is Cobi Greve uit Leidschendam. Zij heeft de prijs thuisgestuurd gekregen.

“Historische zakatlas van het Haagse Groen”

Behandelt heden en verleden 
van 14 groene gebieden 
in en om ‘s-Gravenhage

€ 12,- (incl. verzendkosten)

Drie 
Decennia 
Duinen
Zeven duinfilms van 
Jan van den Ende
 en
Monique van den Broek

te bestellen door overmaking van € 10,00 
op giro 738858   t.n.v.   AVN  Den Haag 

o.v.v. “Duinfilms” en uw naam en adresgegevens. 

€ 10,- (incl. verzendkosten)

te bestellen door overmaking van € 12,00 
op giro 738858   t.n.v.   AVN  Den Haag 

o.v.v. “Atlas” en uw naam en adresgegevens. 
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10.000 vogels
In totaal werden er ruim 10.000 exem-
plaren van 92 verschillende soorten ge-
teld. Van 21 soorten werden meer dan 
100 exemplaren geteld, 19 soorten moes-
ten het met een enkel exemplaar doen, 
waaronder een slechtvalk, een zwarte 
roodstaart en een fluiter. 
Absolute koploper is de kauw met 1.360 
stuks, maar daar zat wel een groep van 
270 (slaapplaats?) in Wassenaar en 
een groep van 146 in de Vogelwijk bij. 
Goede tweede is de houtduif met 972 
stuks waarvan een groep van 206 in de 
Bomenbuurt.
Mede door deze groepen werden in de 
Bomenbuurt, de Vogelwijk en Deijleroord 
(Wassenaar) de grootste aantallen vogels 
gezien. Duinoord is een goede vierde en 
Essesteijn in Voorburg is goed voor de 
vijfde plaats qua aantal vogels.

Welke soorten?
Verheugend was dat op de derde en laat-
ste telling, die ’s avonds speciaal voor de 
gierzwaluw moest plaatsvinden, maar 
liefst 766 exemplaren van deze soort 
zijn geteld. Hij was in 28 postcodege-

DOOR TOM LOORIJ

Het project MUS (Meetnet Urbane Soorten) is in 
2010 een duidelijk succes geworden. Weliswaar zijn 
enkele tellers die zich aanvankelijk enthousiast 
hadden aangemeld, om uiteenlopende redenen in 
2010 afgehaakt. Toch is maar liefst in 33 post-
codegebieden geteld. En dat is ruim drie keer zo 
veel als in 2009. Slechts enkelen hebben daarbij een 
telronde laten lopen.

Voorlopige uitkomsten MUS-project   2010 bekend!

bieden present. Daarmee komt de gier-
zwaluw op een mooie derde plaats. De 
volgende soorten in de rangorde zijn 
voorspelbare soorten, resp. halsband-
parkiet (757, waarvan een groep van 271 
in Wassenaar), merel (646), zilvermeeuw 
(538) en koolmees (518).
Merel, kauw en ekster werden in alle 33 
postcodegebieden gezien, de koolmees 
werd slechts in één gebied gemist en de 
halsbandparkiet, zwarte kraai, houtduif 
en pimpelmees slechts in twee gebieden.
Andere kleine zangvogels als winterko-
ning, tjiftjaf, heggenmus en roodborst 
zaten op de ranglijst dicht op elkaar 
ergens tussen de 15de en 20ste plaats en 
werden door driekwart van de tellers op-
gemerkt. 

Kustvogels in de stad
De zilvermeeuw (zesde plaats) werd 
ook vrijwel overal gezien, de meeste in 
het Regentessekwartier, gevolgd door 
Mariahoeve en Kijkduin. Ook in de 
Schilderswijk vlogen veel meeuwen rond. 
In Kijkduin en het Benoordenhout was 
de zilvermeeuw zelfs de meest geziene 
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soort. Ook de kleine mantelmeeuw deed 
het goed: tegenover elke vijf zilvers wer-
den er drie mantels geteld in 70% van alle 
wijken. 
Een andere dakbroeder, de scholekster 
is met zijn 81 exemplaren in 23 wijken 
(25ste plaats) ook al een aardige stads-
vogel in Den Haag aan het worden. Het 
gaat daarbij vrijwel uitsluitend om één 
tot maximaal drie vogels per telpunt, 
zodat zo’n telling ook een aardige indi-
catie is van de verspreiding van het aan-
tal mogelijke broedgevallen in de stad.

En de huismus? 
Ook in MUS 2010 wordt het weer be-
vestigd: Den Haag e.o. is bijna musloos. 
Slechts in 14 van de 33 postcodegebie-
den werden huismussen gezien, in to-
taal 144 exemplaren. Daarmee komt hij 
op een bescheiden 17de plaats. Hiervan 
komen er dan nog 30 (25%) op rekening 

van een groepje in de Schilderswijk en 
20 van een groepje op het Damplein 
in Leidschendam. Verder waren er nog 
kleine groepjes in Houtwijk en dan heb 
je het zo ongeveer gehad. Op vrijwel alle 
overige telpunten werden maar één tot 3 
mussen per telpunt gezien. 

Sluit aan bij het succes!
Het telseizoen van MUS 2011 staat voor 
de deur. Ik hoop dat alle deelnemers uit 
2010 ook in 2011 weer mee zullen doen. 
Van enkele anderen heb ik al een toezeg-
ging dat ze in 2011 ook gaan tellen. Maar 
er zijn nog ruim 40 postcodegebieden 
vacant! Ik roep daarom iedereen op die 
ook een gebied voor zijn/haar rekening 
wil nemen zich per e-mail (tloorij@xs4all.
nl) bij mij te melden met vermelding van 
de postcode die hij/zij wil tellen. Dan kan 
ik kijken of die nog beschikbaar is. Bij mij 
is ook nadere informatie over het MUS-
project te verkrijgen. Het is een project 
dat bij uitstek ook geschikt is voor begin-
nende tellers, slechts drie telrondes waar-
van één in de avond zijn voldoende.

Hoe het stadsvogels vergaat is niet 
goed bekend. Toch is het belangrijk te 
weten hoeveel er zijn en waar ze zitten. 
Sommige stadsvogels zijn inmiddels 
doorgedrongen tot de Rode Lijst en leef-
gebieden in steden worden voor vogels 
steeds belangrijker. Nu al bestaat 16% 
van Nederland uit stedelijk gebied, en dat 
zal alleen nog maar toenemen. SOVON 
Vogelonderzoek en Vogelbescherming 
Nederland willen graag meer weten over 
de vogels in de stad om, waar nodig, 
maatregelen te kunnen nemen. Je kunt 

daarbij helpen door de vogels bij jou in 
de buurt te tellen. Meedoen is eenvoudig 
en kost weinig tijd. Eén telling zal on-
geveer anderhalf uur duren. Er worden 
drie tellingen in het voorjaar gedaan. Je 
kunt het bij wijze van spreken voor je 
naar school of werk gaat doen.

TIP: op maandagavond 21 maart 
geeft Jan Schoppens van SOVON 
een lezing over het MUS-project, zie 
pagina 22.

Voorlopige uitkomsten MUS-project   2010 bekend!
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Gezien in de regio
Rondom Den Haag, half oktober 2010 – half januari 2011
DOOR ANDRé LEEGWATER

Brrrrr! Net terug van een weekje zonnig La 
Palma, landde ik met een streng sms’je van 
de hoofdredactrice in de koude Hollandse 
realiteit. “Mag ik nog vragen om je stukje 
voor De Wulp?” Zon! Bergen! Groen! Die 
beelden maakten snel plaats voor vogels 
die kou hebben moeten lijden in onze 
grauwe, natte en ook vroege winter met 
strenge vorst, toen ik de waarnemingen 
van de laatste drie maanden doorbla-
derde op www.haagsevogels.nl. Dat maakte 
me overigens wel duidelijk dat we het op 
vogelgebied echt niet zo slecht hebben in 
ons land. Want op La Palma waren weinig 
vogelsoorten te bewonderen; ik kwam in 
een week niet verder dan 35. Wel leuke en-
demische soorten gezien (o.a. Bolles lau-
rierduif en Madeiragierzwaluw).

De vroeg invallende winter was er wel-
licht de oorzaak van dat de afgelopen 
periode veel bijzondere waarnemingen 
zijn gedaan. Zoals twee Pallas’ boszangers, 
twee bladkoningen en een taigaboomkruiper, 
die op 13 november werden gezien in de 
Ganzenhoek. En de pestvogels die zich al 
vanaf half oktober overal in de regio lie-
ten zien. En witkopstaartmezen vanaf half 
november, evenals een klapekster in de 
Ganzenhoek die daar tot begin januari 
verbleef. En – eigenlijk buiten onze regio 
– in Oegstgeest zat op 31 oktober en 1 no-
vember een citroenkwikstaart. Verder zijn 
diverse meldingen gedaan van grote barm-
sijs, ijsgors en sneeuwgors, en werden eind 
november nog twee late zwarte roodstaar-
ten gezien in de Leidschendammerhout. 

  
    Veldwaarnemingen

IJsgors nabij de haven van Scheveningen

Foto: Marco Simonis



  
    Veldwaarnemingen

Bij Katwijk zat op 1 januari een bonte kraai 
op het strand.
Wilde zwaan en kleine zwaan werden voor 
het eerst gezien op respectievelijk 10 en 
30 november. Op 21 november zat bij 
de Starrevaart een roodhalsgans tussen de 
grauwe ganzen. Hier waren in het begin 
van die maand ook al een paar rosse fran-
jepoten gezien. En eind november liepen 
soms flinke aantallen (tot wel 20) witbuik-
rotganzen op de strekdammetjes tussen de 
Vulkaan en het zuiderhavenhoofd.

beide half november in Meijendel. 
Roofvogels zijn mondjesmaat gemeld de 
afgelopen drie maanden. Traditiegetrouw 
wel regelmatig waarnemingen van slecht-
valk en een enkele blauwe kiekendief. Op 
30 december werden dan wel weer een 
rode wouw en een ruigpootbuizerd gezien, 
in de Ganzenhoek. En bij de watertoren 
in Meijendel zat een ransuil te roesten. 
De leukste waarneming kwam echter van 
een inwoner van Leidschendam, die van-
uit zijn huiskamer een steenuil zag. Tenzij 
natuurlijk de meldingen van een oehoe 
op 10 en 18 januari op waarheid berus-
ten; dat zal dan vermoedelijk om een ont-
snapt exemplaar gaan, maar toch. 
Iedereen weer bedankt voor alle prachtige 
waarnemingen! Blijf allemaal gewoon 
naar buiten gaan, het wordt vanzelf weer 
lekker lenteweer. Ik ben benieuwd wat het 
voorjaar ons voor moois brengt.
O ja. Net terug in Nederland kreeg ik tij-
dens mijn eerste fietstochtje een bijzon-
der welkom-thuis-geschenk: een grote, 
natte kledder vogelpoep... Op mijn pas-
gewassen spijkerbroek. Alsof die schijt-
lijster mij eraan wilde herinneren dat er 
in Nederland toch echt veel vogels zit-
ten, en dat je daarvoor heus niet naar La 
Palma hoeft! Gelijk heeft-ie, maar hij had 
van mij ook gewoon even een mooi liedje 
mogen zingen...

Niek Tetteroo keek omhoog en zag in een boom in 
het Haagse Bos een... roerdomp

Foto: Niek Tetteroo

Mooie bewijsplaat van de rode wouw boven de 
Ganzenhoek in Meijendel

Foto: André Leegwater

Vanaf eind november verbleef een ijseend 
in de haven van Scheveningen. Het arme 
dier raakte echter na een paar dagen ver-
strikt in visdraad en werd door KNRM 
gevangen en na een korte logeerpartij 
in Vogelasiel De Wulp weer vrijgelaten. 
Het dappere eendje had er ogenschijn-
lijk geen trauma aan overgehouden, 
want het was daarna nog geruime tijd 
te bewonderen tussen de havenhoofden. 
Ook een vrouwtje topper dook hier en-
kele dagen lustig naar mosseltjes. Grote 
zaagbek en middelste zaagbek maakten hier 
rond dezelfde tijd het eendenfeest com-
pleet. In de haven werden verder ook nog 
een roodkeelduiker en een kuifaalscholver 
waargenomen. Nonnetjes werden niet veel 
gezien; er waren slechts twee meldingen, 
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En de cover is voor…
De redactie ontving prachtige foto's. 
Alleen er zijn vier kwartalen, dus 
moest er een keuze gemaakt worden. 
De jury heeft met name gelet op de 
'levendigheid' van de foto. Daarnaast 
moest de afbeelding qua resolutie en 
compositie op het model van de cover 
passen.

De winnaars op volgorde van het 
num mer van uitgave van De Wulp:

nr. 1/feb) 
kuifmees 
Boudewijn Schreiner

nr. 2/mei) 
ransuil takkeling 
Cobi Greve

nr. 3/aug) 
kleinst waterhoen  
Boudewijn Schreiner

nr. 4/nov) 
koperwiek 
Jan van der Zee

Denkt u nu: “had ik maar mee-
gedaan?” 
Al uw vogelfoto’s blijven van harte 
welkom voor De Wulp en website!

  
Van de PR Commissie

Wij vinden het belangrijk kinderen kennis te laten maken met de natuur en vogels in het bijzonder. Dit 
hebben wij ook opgenomen in ons Beleidsplan. Een jonge aanwas is van levensbelang voor het voortbe
staan van onze met hart en ziel opgerichte actieve vereniging. Wilt u ons meehelpen? Meedenken over 
en/of meedoen met activiteiten? Heeft u tips, ideeën en wellicht een heel klein beetje tijd? 
Laat het ons weten: info@haagsevogels.nl
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Ruud van der Waard laat 
weten dat dit vogelhuisje 
niet voor de poes is

Mevrouw Van Dijk fotografeerde 
in de tuin dit koolmezenpaar bij 
haar creatief mandje vogelvoer

Het is jaar van de boe-
renzwaluw. Kijk naar ze 
uit en geef het door op 
www.jaarvandeboeren-
zwaluw.nl!
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Wat een spektakel
DOOR LOES JALINK EN RIET LANGENHuIZEN

Op zondag 28 november is het een 
drukte van belang op het Haagse 
Natuur- en Techniekspektakel in de 
Haagse Hogeschool. Kinderen van 7 tot 
13 jaar komen naar dit initiatief van de 
Haagse Natuurverkenners. De Haagse 

  
Van de PR Commissie

Agenda april-mei 2011
Bij de volgende evenementen brengen we de Haagse Vogelbescherming weer met de 
PR-kraam onder de aandacht:

Elke eerste zondag van de maand Open middag in Vogelasiel De Wulp 
13.0016.00 uur

Zaterdag 23 april Speurtocht scouts komt langs Vogelasiel De Wulp 
10.3016.30 uur

Maandag 25 april (Tweede Paasdag) Haagse Bosdag

Zaterdag 30 april (Koninginnedag) Geraniummarkt Lange Voorhout 09.0016.00 uur

Zondag 22 mei Haagse Beek wandeling

Zondag 29 mei Dag van het Park (o.a. Zuiderpark)

Vogelbescherming is samen met de 
Egelopvang Den Haag present. Met veel 
leuke activiteiten: van kleurplaten kleu-
ren, handvogels en klei-egels knutselen 
tot uilenballen uitpluizen en wintervo-
gelvoer maken. 
Een groot spektakel is de hindernisbaan 
met een wipplank en een plateau met op- 
en afrit.  De snelste coureur won natuur-
lijk een prijs.

Wij vinden het belangrijk kinderen kennis te laten maken met de natuur en vogels in het bijzonder. Dit 
hebben wij ook opgenomen in ons Beleidsplan. Een jonge aanwas is van levensbelang voor het voortbe
staan van onze met hart en ziel opgerichte actieve vereniging. Wilt u ons meehelpen? Meedenken over 
en/of meedoen met activiteiten? Heeft u tips, ideeën en wellicht een heel klein beetje tijd? 
Laat het ons weten: info@haagsevogels.nl

In sneltreinvaart door de hindernisbaan De snelste coureur, Sjoerd, krijgt van 
onze voorzitter Frederik zijn prijs

Gezellig samen knutselen kan 
natuurlijk ook

Foto: PR Foto: PR Foto: www.denhaag.nl
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De bekende vogelaar, tv- en radiopresen-
tator gaf met prachtige foto's uitleg over 
de vogels om ons heen. Is deze kievit een 
mannetje of vrouwtje? Hoe onthoudt u 
het verschil tussen de wulp en de kluut? 
Welke zangvogel verleidt de dames met 
meerdere nesten? Nico de Haan vertelde 
het allemaal.

Vogelkijkavond met nico de Haan 
groot succes
DOOR CAROLINE WALTA  FOTO'S BOuDEWIJN SCHREINER

op vrijdag 19 november verzamelden zich ruim 120 vogelliefhebbers voor een 
boeiende avond met nico de Haan in de Haagse Bergkerk, een initiatief van de 
Haagse Vogelbescherming en Zeiss optiek. 

gekocht te signeren met een persoon-
lijke noot.

Een leerzame en boeiende presentatie, waarbij ook 
veel werd gelachen

Harriet Kolber is de gelukkige winnaar van de Zeiss 
verrekijker

In de pauze kreeg men bij de informatie-
stand van de Haagse Vogelbescherming 
uitleg over de diverse projecten, Vogel-
asiel De Wulp, excursies en lezingen. In 
de winkel vonden de cadeauartikelen 
gretig aftrek. 

Bij de medewerkers van Zeiss Optiek 
kon men de nieuwste verrekijkers en te-
lescopen uitproberen. Nico de Haan was 
zo attent zijn boeken die bij hem werden 

Nico de Haan signeert en voorziet elk boek van een 
persoonlijke noot

De avond werd afgerond met een vo-
gelquiz. De prijzen waren niet mis: een 
verrekijker van Zeiss Optiek en een 
vogel cursus van Nico de Haan zelf.

NIEUW!
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Adressen
Bestuur 
Frederik Hoogerhoud voorzitter
Marianne Hoeing penningmeester
Aletta de Ruiter secretaris
Ton Haase lid
Idde Lammers lid
Rogier Mos lid
Veronica van Berkel lid

Correspondentieadres bestuur:
Altingstraat 12, 2593 SX  Den Haag

Rekeningnummer penningmeester 358.61.85

Commissie Excursies en lezingen
Contactpersoon:
Muriel Kommer, tel. 070  354 89 74
Email: hvbexcursies@live.nl

Commissie Veldwerk
Contactpersoon:
Boudewijn Schreiner, tel. 070  350 53 88

Verenigingswinkel
Contactpersoon:
Riet Langenhuizen, tel. 0174  21 38 25
Trompstraat 17, 2684 XC  Ter Heijde/Monster
Rekeningnummer 203.19.03 t.n.v. verkoop en 
publiciteit 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
Email: vogelasieldewulp@gmail.com

Informatie
Voor alle vragen over (wilde) vogels en 
vogelbescherming kunt u bij ons terecht via 
email 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
 Ruud van der Waard:  06  47 46 01 59
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Verenigingswinkel
Voor informatie, publiciteit en verkoop

open elke 1e zondag van de maand in 
het vogelasiel 

van 13.00 tot 16.00 uur. 

Div. vogelkijkgidsjes v.a. ......................................................9,95
Vogels op en rond de voederplank ............................12,50
Haymans vogelgids in handig zakformaat
  (vernieuwde uitgave) ........................................................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

Mokken zwaluwen en ijsvogel  .........................................5,00
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 nietleden ..........................................................................4,50
Af te halen bij het vogelasiel

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 menuitem “vereniging”

NIEUW!






