
Van de redactie

Wist u dat de burgemeester...
... een meeuw is?
... in grote en kleine soort bestaat?
... als volwassen een smetteloos wit 
kleed heeft?
... broedt in het hoge Noorden, zoals 
Groenland en IJsland?
... hier dus best zeldzaam is?
... de afgelopen tijd geregeld is 
waargenomen aan de Hollandse kust?

Wist u dat uw redactrice...
... werkt voor VIPS, maar nog nooit 
een burgemeester heeft gezien?
... deze graag wil ‘spotten’? 
(de meeuw, dan)
... door de weeks op een druk kantoor 
zit en deze meeuwen juist dan in de  
haven van Scheveningen dobberen?
... meegaat met bijna elke excursie 
en de burgemeesters zich dan schuil 
houden?
... vrijdagmiddag vrij nam voor 
een zekere waarneming van een 
burgemeester in Hoek van Holland?
... 2x25 kilometer door de duinen 
fietste met een statief, telescoop en 
5 kilo fotoapparatuur?
... de haven afspeurde naar een 
gevlogen vogel en vervolgens de 
melding kreeg van een kleine én grote 
burgemeester in Katwijk? 
… op zondagmiddag na een flinke 
fietstocht arriveerde in Katwijk zonder 
burgemeesters en de kleine in 
Hoek van Holland werd gesignaleerd?
... blijft genieten van alle vogels, met of 
zonder titel!
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Foto voorplaat: John van der Graaf

Tussen de foeragerende meeuwen langs het 
Scheveningse Zuiderhavenhoofd ontdekte ik een 
grote burgemeester. Bij het arriveren van meer 
vogelaars ontstond hierover echter verwarring. Wat 
bleek, intussen had deze kleine burgemeester zich 
ook bij de groep gevoegd.

www.haagsevogels.nl
mailto:dewulp@gmail.com
mailto:hvbleden@planet.nl
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Het wilde maar niet winteren; rondtol-
lende auto’s, hongerende ooievaars en 
witte, koude dekens ontbreken in ons 
waterlandje. Voor de natuurbouwers in 
het Westduinpark een meevaller, aange-
name temperaturen en geen vorstverlet. 
Tja, je kunt ethische bezwaren hebben 
tegen deze grootschalige aanpak van 
onze groene duinen, maar stuivende, 
blonde toppen kunnen mij toch meer be-
koren. En de rimpelroos is een weldadige 
schoonheid, maar hoort in de tuin. Dat 
“park” mag van mij van het Westduin af. 
Leve de woeste natuur!, nou ja, natuur? 
Om het gewenste “Natura 2000” land-
schap te verkrijgen moet er in de loop 
van de jaren nog wel wat grond- en boom-
roering plaatsvinden. Er komen hekken 
en wildroosters om de half brave grote 
grazers binnen de perken te houden. 
Deze dieren zullen “part time” de ont-
brekende konijnen moeten vervangen. 
Holen maken voor tapuiten en bergeen-
den moeten we ze nog even bijbrengen. 
Op 14 november waren we bij de start van 
dit gebeuren. Enorme machines die zand 
scheppen in andere machines die wortels 
zeven. Wethouder Dekker toonde zich 
een betere machinist dan jurist (begrijpt 
de Flora- en faunawet niet). Een maand 
later, tijdens een loeiende storm gingen 
we het resultaat van dit geweld bekijken, 
het zand knarste tussen onze tanden en 
de duinen waren reeds blond. Secretaris 
en voorzitter waren uitgenodigd voor 
een “expert symposium” opgedragen 
aan de scheidende Harry van Bussel, met 
wie ik zo’n 10 jaar rond de tafel heb ge-
zeten om te overleggen over het beheer 
van de vogelrustgebieden, vogelasiel, 
kapvergunningen en broedseizoenen. 
Na afloop was er een druk bezochte af-

scheidsborrel, compleet met hilarische 
en karakterbeschrijvende toespraken. 
Een karakter is hij, streng, deskundig 
maar elegant en sportief, we zullen hem 
missen. Op de 8e van het nieuwe jaar 
waren we weer te gast bij “Eigen Arbeid”. 
Hapje, sapje, drankje en twee Gouden 
Wulpen voor Steven de la Parra en Jan 
Pietersen. Tevoren moesten we nog “acte 
de présence” geven bij het 50-jarig jubi-
leum van het IVN op het landgoed “Te 
Werve”. Met onze goed ingestudeerde 
ooievaarsvlucht waren we echter in 13 
minuten weer in de Veenpolder. Een week 
later gingen we onze broeders en zusters 
tellen in Essesteijn en Reigersbergen. 
Behalve 115 brandganzen, waren er ook 
canadese ganzen, grauwe ganzen, nijl-
ganzen, witte ganzen, hazen, koeten, 
kraaien en spreeuwen. Van deze laatste 
had er een de smaak en alertheid van zijn 
buurman onderschat, hij verdween van 
het toneel in de bek van een ooievaar. 
Caroline, Monique en Martin merkten 
van dit alles niets, ze hadden het te druk 
met talloze luisteraars, radio en TV. Tot 
slot moest de voorzitter nog even voor de 
camera om te tonen hoe hij van Rijswijk 
naar Reigersbergen was gevlogen.

Frederik Hoogerhoud

 
  Van de voorzitter

 Foto: Boudewijn Schreiner



De excursie van zondag 15 januari in 
samenwerking met STORK (Stichting 
Ooievaars Research & Knowhow) is zeer 
druk bezocht en wij zijn blij met de grote 
belangstelling van jong en oud voor de 
ooievaar en het groen in Reigersbergen. 
Ook de pers wist ons te vinden, zo kre-
gen wij bezoek van Radio 1 en TV West. 
Een record of toch niet? 
Het landelijk getelde aantal van 653 is 
iets hoger dan in 2011, toen werden er 
592 gemeld. In verschillende nieuwsbe-
richten is het woord record gebruikt, om-
dat het aantal overwinterende ooievaars 
niet eerder zo groot was. Men zou te snel 
de conclusie kunnen trekken, dat meer 
ooievaars hier blijven en er dus minder 
op trek gaan. En dat is nu net wat er niet 

1, 2, 3... 30
DOOR CAROLINE WALTA

Tijdens de landelijke ooievaarswintertelling zijn er in de Haagse regio 30 ooievaars 
waargenomen. Deze vogels bezoeken ons gebied vanuit de wijde omgeving, zoals 
leidschendam-Voorburg, Zoeterwoude en Delft. 

oog in oog met ooievaars

bezoek van Radio 1 en oud ADO topvoetvaller 
Lex Schoenmaker

tijdens interview de tel niet kwijtraken

klopt: er zijn namelijk ook méér ooie-
vaars op trek gegaan. Dit komt doordat 
er meer broedende ooievaars zijn geweest 
dan het vorige jaar. 
Iets meer dan 60% van de broedvogels 
vertrekt uit Nederland en iets minder 
dan 40% blijft. Langzaamaan neemt het 
percentage trekkende ooievaars toe en 
het percentage blijvende ooievaars af. 

Bekijk alle gegevens op de website van 
SToRK: www.ooievaars.eu

 Foto: Aletta de Ruiter

 Foto: Caroline Walta

 Foto: Caroline Walta
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Ringgegevens ooievaars-
telling 14-15 januari 
2012 regio Den Haag:

(v=vrouw; m=man; jaartal is ringdatum als jong)

M5839/0625 (v, 2006, broedvogel 
Leidschendammerhout)

M5909/074 (m, 2004, broedvogel Voorburg 
Molen de Vlieger)

M5685/031 (m, 2002, broedvogel Delft 
Hertenkamp)

1398 (m, 1991, broedvogel Zoeterwoude  
‘t Geertje)

9165 (m, 2008, broedvogel Den Haag 
Smaragdhorst)

1907 (v, 1993, broedvogel Den Haag Marlot)

1536 (m, 1991, broedvogel Wassenaar Oud 
Kasteel)

9000368 (m, 2006, broedvogel Den Haag 
Koekamp)

9163 (geringd in 2008, geslacht en broedplaats 
onbekend) 

2050 (m, 1993, broedvogel Rijswijk Don Bosco)

wintertelling, maar voorjaar in de bol

 Foto: Caroline Walta

Contributiebetaling
Beste heer/mevrouw,

De Haagse vogels zijn u dankbaar voor uw lidmaatschap: tot rust komen in de vogel-
rustgebieden; een broedplek; liefdevol en professioneel verzorgd in Vogelasiel De Wulp. 
Het afgelopen jaar is wederom gebleken dat jong en oud genieten van vogelactiviteiten. 
Dat wij met elkaar sterk staan om “het kleine beetje” groen in onze regio te behouden. 
Dank u voor uw lidmaatschap!

Wij hopen dat u ook het komende jaar bij onze “vogelfamilie” blijft.

Graag ontvangen wij uw contributie uiterlijk vóór 1 april a.s. Het adreslabel geeft uw lid-
maatschapsnummer aan. Wilt u dit bij uw overschrijving vermelden? Dit vereenvoudigt 
het werk van de ledenadministratie aanzienlijk.

Hartelijk dank voor uw medewerking,
Ingrid Megens
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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

 nieuwe leden
R. de Quant, Voorburg
T. Marcus, Den Haag
P.E.A. Verhallen, Den Haag

www.vogelasieldewulp.nl
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nieuwjaarsreceptie
Foto’s Boudewijn Schreiner

op zondag 8 januari hieven ruim 60 aanwezigen het glas op het nieuwe jaar. Het was 
een gezellige middag in de sfeervolle caféboerderij van ATV Eigen Arbeid. 

Steven de la Parra, meer dan verdiend

Voorzitter Frederik Hoogerhoud reikte 
twee Gouden Wulpen uit. Aan Steven de 
la Parra, voor zijn jarenlange inzet als o.a. 
verzorger in Vogelasiel De Wulp en voor 
de kascommissie. En aan Jan Pietersen, 
voor zijn werk als o.a. penningmeester 
bij de Commissie Excursies en Lezingen. 

Ook stonden wij stil bij de leden die er 
niet bij konden zijn en de dierbaren die 
ons afgelopen jaar zijn ontvallen. 
Er was een heerlijk biologisch buffet 
verzorgd en het gesmul, geborrel en 
gebabbel ging nog door tot ver in de 
avond.

Jan Pietersen, verrast door de Gouden Wulp

babbelen en borrelen
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De krakeend: hoe een ‘gewone’ eend nog gewoner werd

Tot niet zo lang geleden was het in 
Nederland een tamelijk schaarse broed-
vogel. Maar ook buiten het seizoen strui-
kelde je in onze omgeving niet bepaald 
over de krakeenden. Eerst zag je ze vooral 
veel op het IJsselmeer, later ook op duin-
plassen, vervolgens meer in binnenwater 
en de laatste jaren kun je ze in principe 
overal binnen de bebouwde kom tegen-
komen. Van stadsparken en grachten tot 
vijvers. Ja, ook in “de vijver der vijvers”, de 
Hofvijver, is de krakeend inmiddels een 
vertrouwde verschijning. Op de dag voor-
dat ik dit stuk verstuurde aan de redactie 
(15 januari) telde ik vanaf de Vijverberg: 
57 wilde eenden, 14 kuifeenden, 14 slob-

DOOR WIM KOOIJ 

Het zal de oplettende stadsvogelaar niet ontgaan zijn: 
de krakeend is het laatste decennium aan een grote opmars bezig. 

eenden en… 16 krakeenden. “Zilver” voor 
de krakeend dus! Saai? 
Op het eerste oog is de krakeend een wat 
saaie vogel. Alleen kijk eens goed en je 
ontkomt er niet aan je mening te herzien.  
Het mannetje heeft indrukwekkende 
kleurschakeringen met zijn marmerach-
tige zwart-wit gespikkelde borst, kastan-
jebruine vleugeldekveren met gitzwarte 
dekveren onder de stuit en staart. Niet 
echt kleurrijk? Wacht maar tot hij op-
vliegt en het rood op de vleugel brandt 
weldra op je netvlies. Ook het vrouwtje, 
dat veel overeenkomsten vertoont met 
een vrouwtje wilde eend vertoont subtiel 
allerlei verrassende kleurtinten. Niet al-

 Foto: Hans Goeijenbier
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De krakeend: hoe een ‘gewone’ eend nog gewoner werd
leen is de witte spiegel fraai en kenmer-
kend, maar let vooral eens op de oranje 
zijkant van de snavel.
Daar waar water is, kun je tegenwoor-
dig krakeenden tegenkomen. Tot nog 
niet eens zo lang terug, was het beeld 
dat vooral daar waar veel waterplanten 
en kroos te vinden waren, de krakeend 
zich senang voelde. Niet zo verrassend, 
want met de daartoe prima uitgeruste 
snavel kan allerlei plantaardig materiaal 
eenvoudig opgelepeld worden. Dat gaat 
ze heel gemakkelijk af en hiermee oogt 
het grondelen van de wilde eend uiterst 
amateuristisch. De vaardigheid waarmee 
de krakeend te werk gaat oogt bovendien 
laconiek: het ene moment slobberen ze 
langs de oppervlakte, het andere moment 
drijven ze rond als een stenen kunsteend. 
Het laatste wordt pas echt een curieus 
gezicht, wanneer je brood strooit in een 
vijver met daarin zowel wilde eenden als 
krakeenden. Waar de wilde eenden zich 
druk kwakend naar de kant begeven, blij-
ven de krakeenden roerloos liggen. Ze 
tonen totaal geen interesse. 
Wanneer je krakeenden dicht nadert, 
blijken ze tamelijk schuw te zijn. Ze stij-
gen plotsklaps op, strijken niet twintig 
meter verder neer, maar zijn echt weg. 
Waarheen? Hier hebben we ook weer zo’n 
hoofdbreker te pakken, waarvan de ware 
vogelliefhebber -lees vogelgek- zich mid-
den in de nacht woelend afvraagt of dit 
gedrag al aan het veranderen is. Of is dit 
misschien al aan het veranderen? Ooit be-
vonden krakeenden zich louter ver van de 
bewoonde wereld. Ik herinner me nog een 
excursie met de Haagse Vogelbescherming 
midden jaren 70. Vanaf een uitkijkpost 

zwom in de verte -al gauw zo’n honderd 
meter-  een vrouwtje krakeend met pulli. 
Met niet alleen wijd open ogen, maar 
eveneens opengesperde mond, werd het 
tafereel aanschouwd. Bewondering al-
lereerst voor de waarnemer die de ont-
dekking op zijn naam mocht schrijven 
(als ik me goed herinner Adri Remeeus), 
destijds was het bovendien een unicum. 
Pas een paar jaar ervoor was voor het 
eerst een broedgeval vastgesteld in onze 
Oostduinen en daarmee het eerste in de 
Haagse regio.   

opeens waren ze er…
Oude regionale avifauna’s hebben het 
niet over de krakeend, of hooguit als 
doortrekker. Nauwelijks veertig jaar terug 
vestigden zich de eerste broedpaartjes 
in onze duinen. Later volgde Vlietland. 
Daar, bij de Vogelplas Starrevaart, waren 
er lange tijd jaarlijks rond de 20 territoria 
en dat aantal groeit gestaag. In de duinen 
ten noorden van Den Haag fluctueren de 
aantallen jaarlijks sterk, maar is er wel 
een duidelijke opwaartse trend. In de jaar-
lijkse tellingen van de Vogelwerkgroep 
Meijendel bereikt de krakeend zijn voor-
lopige top in 2009, met 72 getelde ter-
ritoria. In 1986 waren dat er slechts 25. 
Verder was er een verdwaald broedgeval 
in Voorlinden en eveneens werd er korte 
tijd gebroed in Solleveld. Maar toen dat 
stopte, leek de krakeend eigenlijk een 
beetje over zijn hoogtepunt heen. Ook 
buiten het broedseizoen hebben we hier-
mee wel zo’n beetje alle gebieden genoemd 
waar we ze (verblijvend) tegenkwamen.  
Het nieuwe millennium was het eerste 
lustrum al gepasseerd, toen de krakeend 
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plotseling besloot het roer om te gooien 
en stadsvogel te worden. Deze doorbraak 
valt voor de Haagse regio helder te dui-
den: in de winter van 2005/2006 was het 
opeens zover. Uit allerlei stadsparken en 
plantsoenen regende het meldingen, van 
Oostduin en Clingendael tot de Haagse 
Beek en sloten in de Vogelwijk.
Vooral in Clingendael braken kort erna 
voor de krak gouden tijden aan. Werden 
er in de genoemde winter scores gehaald 
van rond de 10 krakeenden, eind no-
vember 2008 werden er op één moment 
maar liefst 97 geteld. Daarna volgden 
een aantal koudere winters. Zodra de 
vorstperioden aanvingen -wanneer er op 
de sloten nog nauwelijks van ijsvorming 
sprake was- waren de krakeenden prompt 
geheel uit onze omgeving verdwenen. 
Uitzondering was Duindigt: in een vijver 
in de oksel van de N44 en de Verlengde 
Landscheidingsweg, werden ze -ook toen 
de vorst eenmaal stevig doorzette-  met 
enige regelmaat gemeld. Het was opval-
lend dat de vogels die zich daar hadden 

verzameld vrijwel allemaal krakeenden 
waren, zo getuigt de waarneming van 8 
januari 2010: 1 nonnetje, 2 meerkoeten, 
27 krakeenden en verder niets. Waar al 
die andere krakeenden naar toe waren ge-
gaan, blijft een raadsel. Of toch niet? In die 
dagen werden er namelijk wel zo’n 1.000 
gemeld vanuit de Polder Hoogeweg bij 
Noordwijk en 500 in de Oosteinderpolder 
bij Hillegom. In de winter, bij vorst, gaan 
ze zuidwaarts of wijken ze tijdelijk uit 
naar brak water.  
In het vroege voorjaar vulden de vijvers en 
sloten in de Haagse bebouwde kom zich 
weer met krakeenden. In steeds grotere 
getale, zo leek het soms. Nee pardon, het 
leek niet zo, het was zo! Keiharde cijfers, 
onder meer terug te vinden bij de waar-
nemingen op onze website www.haagse
vogels.nl, onderschrijven dit. Het waren 
er niet alleen meer, ze bleven ook langer. 
Waarnemingen in mei en soms ook juni 
zijn geen uitzondering meer.  
Inmiddels zien we de krakeend in de 
stadsparken weliswaar alle maanden van 
het jaar, ze broeden er nog niet. Daarmee 
dringt een parallel met de kuifeend zich 
op. Die maakte vanaf 1963 plotseling 
schoorvoetend zijn opwachting in parken 
en plantsoenen, eerst vooral in de winter, 
maar steeds vaker ook in de maanden 
zonder de “r”. Van broedgevallen is het 
echter niet of nauwelijks gekomen. Dus 
voor een broedende krakeend in de buurt 
moeten we vooralsnog naar bijvoorbeeld 
Vlietland of de duinen. En ik weet al meer 
dan 35 jaar dat het “scoren” van zo’n 
plaatje zeer de moeite waard is.

De krakeend, mysterieuze eend die zo 
opvalt, misschien omdat hij zo weinig 
opvalt.

 Foto: Rogier Mos

(on)opvallend paar
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Op maandag 28 november kreeg ik be-
richt van een bewoonster uit een water-
rijke buurt in Den Haag West, over een 
dode eend met een vishaak eraan. Ze had 
de vreselijke vondst in een plastic zak 
ge daan. Op haar verzoek ben ik, als lid 
van de Milieucommissie van de Haagse 
Vogelbescherming, poolshoogte gaan 
nemen.

De dame vertelde hoe jongens een hengel 
hadden uitgeworpen met aan de lijn een 
kunststof lokvisje met dreghaak waaraan 
een korst brood was bevestigd. Bij het 
inhalen hoort het lokvisje onder water 
te verdwijnen, om bijvoorbeeld snoek te 
vangen. Maar het drijvende brood heeft 
blijkbaar een onweerstaanbare aantrek-
kingskracht gehad op de eend, wat hij 
met de dood heeft moeten bekopen.

Volgens de procedure ben ik met de 
vondst naar het dichtstbijzijnde politie-
bureau gegaan. Er werd direct werk van 
gemaakt. De dienstdoende agente stelde 
voor direct een collega naar de plek te 

sturen, maar omdat het feit de dag ervoor 
had plaatsgevonden, leek mij dat niet 
zinvol. De politie zegde toe meer toezicht 
te zullen houden op dit soort baldadige 
(zeg maar: schandalige!) activiteiten van 
de jeugd in deze buurt.

Het is jammer dat dit trieste verhaal in De 
Wulp moet verschijnen. De dame in kwes-
tie heeft er goed aan gedaan contact met 
ons op te nemen. Maakt u gerust melding 
als u getuige bent van dierenleed. U ziet 
dat ook de politie ons graag wil helpen 
om een einde te maken aan dit soort mis-
selijke praktijken. 

Dierenleed
DOOR RuuD VAN DER WAARD

In het vogelasiel krijgen wij vogels met allerlei letsel binnen. Een groot deel hiervan 
is, direct of indirect, veroorzaakt door de mens. Zo zijn er slachtoffers door: verkeer, 
ramen, katten en honden, olie, gif en zwerfvuil, netten, draden en… vislijnen.

 Foto: Milieucommissie

afschuwelijke vondst

De oudste kokmeeuw ter wereld
Op 25 juni 1978 bezochten Hans Vader en Fred Koning een kokmeeuwkolonie in 
de Amsterdamse Waterleidingduinen. Daar ringden ze een bijna vliegvlugge jonge 
meeuw. Het ringnummer was “Arnhem 3.275.xxx”. Maart van dit jaar zag Benny 
Middendorp deze kokmeeuw terug in een broedkolonie bij de Benthuizerplas in 
Zoetermeer. Op dat moment 32 jaar en bijna 9 maanden oud. Het is daarmee de 
oudste kokmeeuw die ooit in het wild is waargenomen. En of het gezond is om op 
te groeien in de duinen....

Bron: Duin, sep 2011 (ingezonden door Hetty Mos)

Zo 
kan het 

ook
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DOOR TOM LOORIJ

Deel 12: de kemphaan
Vorenstaande werd in 1935 door mijn 
vader opgetekend; aan de rand van Den 
Haag waar nu Mariahoeve ligt, was een 
kampplaats van kemphanen! De foto 
heeft hij daar toen gemaakt. Tot begin 
jaren 50 van de vorige eeuw zaten ze 
nog in de omgeving van Voorburg. Nu 
zijn de weilanden volgebouwd en is de 
bedrijfsvoering op de schaars overge-
bleven stukken grasland zodanig, dat er 
geen plaats voor deze vogels meer is. 

In de jaren 60, toen wij in Hilversum 
woonden, nam mijn vader mij mee naar 
de Eempolders; onder de rook van de 
A1 tussen Amsterdam en Amersfoort 
was er ook zo’n kampplaats. Mijn vader 
heeft er een mooie kleurenfilm van ge-
maakt. Nu voor vogelbescherming een 
historisch document, want ook daar 
zijn ze verdwenen, evenals bijna overal 
elders in Nederland. 
In die jaren telden we nog 6.000 kemp-
hennen (van paartjes valt moeilijk te 
spreken bij deze soort!). Rond 1980 was 
dat aantal al gekelderd tot 1.500, in de 
jaren 90 waren er nog zo’n 500 en nu in 
de 21ste eeuw moeten we het doen met de 
allerlaatste 100. 

Die laatste bolwerken bevinden zich in 
de Zaanstreek en Zuidwest-Friesland. 
Bolwerken is eigenlijk een te groot 
woord, het is een sterk verbrokkelde 
populatie en een bijna erratisch voor-
komen. Bijna allemaal in weidevogel-
reservaten, want in gebieden met een 
normale agrarische bedrijfsvoering is 
de kemphaan kansloos. En zelfs in die 

Vogels van de nederlandse Rode lijst

Niet zoodra zijn wij van den hoofdweg vanuit 
Den Haag een polderweg ingeslagen, of wij 
voelen ons of de tijd 20 jaar heeft stilgestaan. 
Na een goede tien minuten stappen wij af bij 
een rustieke boerderij. Aan de overkant van 
de wetering op een dijkje komen sinds jaar 
en dag kemphanen tezamen. Ook nu zijn ze 
weer aanwezig, een tiental exotisch aandoende 
vogels. Tien stuks, niet één gelijk, breed uit
staande kragen, wit of zwart, rood en beige, 
parelgrijs, geel en prachtig bruin, isabelkleurig 
met fijn gerande veertjes liggen ze voor ons, op 
nog geen 20 meter afstand, want schuw zijn ze 
ook al niet. Plotseling veeren ze op. Als op com
mando, een nieuw aangekomene strijkt neer. 
Weg is hun apathische houding, als marionet
ten dansen ze, springen meer dan een halve 
meter van de grond, stuiven op elkaar in, slaan 
elkander met de vleugels om de ooren, dansen 
met typische bewegingen in het rond en vallen 
eensklaps weer plompverloren in het gras neer. 

VOGELPOSTZEGEL uIT DE COLLECTIE VAN TOM LOORIJ
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reservaten is een aangepast beheer nodig 
dat afwijkt van dat voor andere weide-
vogels om hem met kunst en vliegwerk 
als broedvogel te behouden. De redenen 
van die achteruitgang zijn de bekende 
redenen waarom het met veel van onze 
weidevogelsoorten slecht gaat: hoge vee-
bezetting, ontwatering, overbemesting en 
vroeger en vaak maaien (de kemphaan is 
een relatief late broedvogel) hebben ook 
hem de das om gedaan. 
Daarnaast speelt zijn typische, maar wel 
weergaloos mooie, baltsgedrag hem par-
ten. Om met elkaar in het strijdperk te 
treden om een vrouwtje te veroveren, heb 
je wel een aantal medestanders nodig! 
En als het aantal ergens onder het ‘be-
staansminimum’ zakt, heb je dus een 
probleem. Het is nog maar zeer de vraag 
of de kemphaan uit die neerwaartse spi-
raal te redden valt. Temeer omdat hij bij 
ons in Nederland al aan de zuidwestgrens 
van zijn broedgebied zit en ook elders in 
Europa de broedpopulatie terugloopt. 

Op wereldschaal is de vogel niet in ge-
vaar. Recent onderzoek heeft bovendien 
aanwijzingen opgeleverd, dat de kemp-

haan zijn broedgebied aan het verplaat-
sen is van Europa naar Siberië. De miljoe-
nen hectare ideaal broedbiotoop in dat 
onmetelijke land zijn natuurlijk niet te 
vergelijken met de paar snippers hier in 
Nederland. Ook hun trekroutes blijken 
zich naar het oosten te verleggen. Past 
de kemphaan zich derhalve aan de veran-
derde omstandigheden aan, die slimme 
vogel? Kunnen we ze dan nog wel terug-
lokken naar het westen? Een intrigerende 
vogel om verder onderzoek naar te doen!

Slechtvalk in the city
Wij krijgen regelmatig meldingen over slechtvalken in de Haagse regio: bin-
nenstad (gebouwen div. ministeries), Parkstraat, Vredespaleis en Scheveningen. 
Het gaat waarschijnlijk om één en hetzelfde paar. Herkenbaar: de vrouw draagt 
rode kleurring X8 (geboren in 2008 bij de Hemwegcentrale in Amsterdam). 
Op www.kiekjesdief.nl/vredespaleis een verslag over de geplaatste nestbak in de 
toren van het Vredespaleis. Deze bak is vergelijkbaar met die in de toren van 
het oude stadhuis in Rijswijk, wat vorig jaar tot een succesvol broedsel heeft 
geleid van het paar daar (hiervan draagt de man rode kleurring Z3, geboren in 
2008 bij Hoogovens in Velsen).                                        (Foto Hans van de Langkruis)

een bijzonder stukje geschiedenis

 Foto: archief Tom Loorij

slechtvalkpaar in Parkstraat
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  Vogelasiel De Wulp                                                                        Van de PR Commissie

DOOR RuuD VAN DER WAARD

op dinsdag 13 december was het 
weer tijd om enkele asielvogels uit te 
zetten. Dit gebeurt regelmatig, want 
vogels die hersteld zijn, moeten zo 
gauw mogelijk de vrije natuur weer 
in. Van het hospitaal naar hun eigen 
vertrouwde leefomgeving.

Deze keer ging ik op pad met drie her-
stelde meerkoeten en een knobbelzwaan. 
Zoals ik vaker doe, nam ik één van onze 
vrijwilligers mee. Voor hen is het ook een 
mooie ervaring, om een “patiënt” die ze 
verzorgd hebben, weer in vrijheid te kun-
nen stellen. 

Hereniging

Foto: Hans Goeijenbier

met de partner. Op onze plaats van be-
stemming vonden we na enig speurwerk 
een eenzame zwaan. Gezien de kleinere 
knobbel dan de zwaan die we uit de auto 
haalden, moest de onze dus de man zijn. 
Nadat ik onze zwaan te water had gelaten, 
werd duidelijk dat deze vogels bij elkaar 
hoorden. Het was een prachtige hereni-
ging en wij waren aangedaan door het 
lieflijke tafereeltje. Dit zijn de momenten 
waarop je beseft waarom je dit werk doet. 
Voldaan keerden we terug naar het asiel.

met knobbelzwaan op weg

Met de knobbelzwaan moest ik naar  
Ypenburg langs de Laan van Hoorn-
wijk. Daar was de zwaan door de Dieren-
ambulance Den Haag twee weken eerder 
opgehaald. Hij was slachtoffer geworden 
van het verkeer. Met drie hechtingen in de 
linkervleugel en twee weken rust, was de 
zwaan weer opgeknapt. De medewerkers 
van de Dierenambulance hadden gezien 
dat het een gepaarde zwaan betrof, dus 
aan ons de taak de vogel te herenigen 

paar voor het leven

Maar voordat we dit weerzien bewerkstel-
ligden, waren we eerst naar Madestein ge-
gaan om de drie meerkoeten uit te zetten. 
Daarvoor zijn we het wandelpad langs het 
pannenkoekenhuis opgereden, tot aan de 
rietkraag. Dit is een mooie plek, waar de 
aanwezige watervogels zo min mogelijk 
verstoord worden door onze aanwezig-
heid. Bovendien kunnen de uitgezette 
vogels in het riet bijkomen van hun avon-
tuur. Immers, alle handelingen door de 
mens aan wilde vogels zijn enorm stres-
send: ze zijn gevangen, in een transport-
doos gestopt, hebben in het donker een 
reisje met de auto gemaakt en zijn dan 
ineens weer in het licht in een vreemde 
omgeving. Die rietkraag is dus een prima 
dekking, zou ik zo zeggen. 

Foto: Michel Schaap

14



 
  Vogelasiel De Wulp                                                                        Van de PR Commissie

Helaas, één meerkoet dacht daar anders 
over en besloot het pad op te lopen. 
Nadat alle koeten waren uitgezet, ver-
volgden wij stapvoets onze weg over het 
wandelpad. Net door de bocht liep daar, 
enigszins onhandig, onze meerkoet. We 
zaten er zo’n 15 meter achter toen op-
eens van links out of the blue een buizerd 
aanvloog die de meerkoet tackelde. In 
een fractie van een seconde lag een vech-

hongerige buizerd

Foto: Marco Simonis

tende kluwen twee meter verder in de 
bosrand. Het was duidelijk dat de koet 
was geslagen door deze rover. 

Je zou denken: “dat is jammer van ons 
asielwerk”, maar dat zie ik toch anders. 
De meerkoet is weer terug in de natuur, 
alleen de natuur is recyclend en wel heel 
secuur! Ik besloot langzaam achteruit 
terug te rijden, want ik was bang anders 
de buizerd te zullen verstoren. Dat zou 
betekenen, dat een bijna dode meerkoet 
zou achterblijven en een buizerd alsnog 
met honger zou wegvliegen. 
We vonden het bijzonder op deze dag 
getuige te zijn van twee zo verschillende, 
maar beide zo indrukwekkende gebeur-
tenissen.

Graag

ToT ZIEnS!

Programma 2012
Iedere eerste zondag van de maand van 
13.00 tot 16.00 uur: open middag in 
Vogelasiel De Wulp

31 maart: Scouting speurtocht die 
langs het vogelasiel komt, waar een deel 
van de opbrengst ook voor bestemd is 
(10.00-16.30 uur)

9 april: Haagse Bosdag 
(10.30-16.30 uur)

30 april: Gera  niummarkt op het 
Lange Voorhout (09.00-16.00 uur)

27 mei: Dag van het Park in o.a. het 
Zuidepark (tijd en locaties volgen)

Juni: in juni willen wij weer ooievaars-
excursies naar de nesten in Den Haag 
en Voorburg verzorgen 

Gezien de eerdere belangstelling, den-
ken wij na over het organiseren van een 
lezing over een bepaalde vogel in één 
van de Haagse stadswijken.

Wij houden u op de hoogte in de 
komende edities van De Wulp en 
uiteraard op www.haagsevogels.nl
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Contactadres CEL: tel. 070 354 89 74, e-mail: hvbexcursies@live.nl 
Zie verder “Het Kader” aan het einde van het overzicht.

Donderdag 1 maart 2012
Amterdamse Waterleiding Duinen
Dagexcursie met eigen vervoer *** (zie kader)
Vanaf de ingang bij de uitspanning “Oase” 
wandelen we al vogels kijkend door de 
Amsterdamse Waterleiding Duinen. Houdt 
u rekening met een tocht van minstens 10 
kilometer.
Leiding: Corrie Ammerlaan
Tijdstip: 08.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 10 maart 2012
Tholen en St. Philipsland
Dagexcursie met eigen vervoer ** (zie kader)
We maken per auto een rondje over de dij-
ken van St. Philipsland. Op het programma 
staan bezoeken aan de Rumoirtschooren, 
Sluis en de Bruintjeskreek. Daarna rijden 
we naar Tholen waar we de leukste gebiedjes 
van dit voormalig eiland bezoeken.
Leiding: André Kommer
Tijdstip: 08.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: vervoer

Zondag 18 maart 2012
Hoeksche Waard
Dagexcursie met eigen vervoer *** (zie kader)
Opnieuw een excursie onder de bezielende 
leiding van Peter de Barse over zijn eiland. 
Met een beetje geluk worden een zeearend en 
bijzondere soorten ganzen waargenomen.
Leiding: Nicolette Rab

Tijdstip: 08.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname opgeven bij het con-
tactadres
Kosten: vervoer 

Zaterdag 31 maart 2012
De polder bij Waddinxveen, Weegje bij 
Gouda 
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer** 
(zie kader)
Ook zal Natura 2000-gebied De Wilck bij 
Hazerswoude worden bezocht.
Leiding: Nicolette Rab
Tijdstip: 08.30 uur 
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: vervoer

Donderdag 5 april 2012
Westduinpark
Vroege vogelexcursie met eigen vervoer** 
(zie kader)
Leiding: Ton Haase
Tijdstip: 06.30 uur
Verzamelpunt: kruising Fuutlaan en Laan 
van Poot
Kosten: geen 
Meer informatie op pagina 20.

Zaterdag 7 april 2012
De Kwade Hoek
Dagexcursie met eigen vervoer *** (zie kader)
We wandelen al vogels kijkend door de 
Kwade Hoek. De tocht zal tussen de 10 en 14 
kilometer lang zijn.
Leiding: Ton Haase
Tijdstip: 08.00 uur

 
  Dag(deel)excursies

Belangrijke mededeling: Bij verhindering dit graag uiterlijk 48 uur voor de excursie laten weten
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Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname opgeven bij het con-
tactadres.
Kosten: vervoer 

Donderdag 12 april 2012
Westduinpark
Vroege vogelexcursie met eigen vervoer** 
(zie kader)
Leiding: Ton Haase
Tijdstip: 06.30 uur
Verzamelpunt: kruising Fuutlaan en Laan 
van Poot
Kosten: geen 
Meer informatie op pagina 20.

Donderdag 19 april 2012
Westduinpark
Vroege vogelexcursie met eigen vervoer** 
(zie kader)
Leiding: Ton Haase
Tijdstip: 06.30 uur
Verzamelpunt: kruising Fuutlaan en Laan 
van Poot
Kosten: geen 
Meer informatie op pagina 20.

Zaterdag 21 april 2012
Eiland Tiengemeten
Dagexcursie met eigen vervoer ** (zie kader)
Wij zullen dit jaar opnieuw een poging doen 
per fiets het eiland te verkennen en vogels te 
kijken. 
Leiding: André Kommer

Tijdstip: 08.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: vervoer; veerpont € 3,50 (op vertoon 
ledenpas van Natuurmonumenten € 0,50 
korting); fietshuur € 5,00

Donderdag 26 april 2012
Westduinpark
Vroege vogelexcursie met eigen vervoer** 
(zie kader)
Leiding: Ton Haase
Tijdstip: 06.30 uur
Verzamelpunt: kruising Fuutlaan en Laan 
van Poot
Kosten: geen 
Meer informatie op pagina 20.

Vrijdag 27 april 2012
nachtegalen Meijendel
Late avondexcursie met eigen vervoer ** 
(zie kader)
In tegenstelling tot de eerdere “vroege excur-
sies”, nu dus pas tegen het donker worden. 
De excursie zal ongeveer 1 à 2 uur duren.
Leiding: Ton Haase
Tijdstip: 20.00 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Boerderij 
Meijendel(!)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten:  geen

Vrijdag 4 mei t/m maandag 7 mei 2012
Weekeinde in Zeeuws-Vlaanderen
Meerdaagse excursie met 2 busjes **
Maximaal 16 deelnemers.
Leiding: Nicolette Rab
Meer informatie op pagina 19.

Zaterdag 12 mei 2012
landgoed Huis ter Heide
Dagexcursie met eigen vervoer **** (zie kader)
Net als in april 2009, zullen we het landgoed 
in Noord-Brabant al vogels kijkend door-
wandelen. Er moet worden gerekend op een 

De Commissie Excursies en lezingen zoekt 
een enthousiast lid dat wil (mee)werken 
aan de planning van excursies en lezingen. 
Een uitgebreide vogelkennis is niet nodig, 
maar wel enige ervaring met e-mail, inter-
net en Word. Wij vergaderen 4x per jaar 
en het plannen zelf kost enkele avonden 
extra. Heb je interesse of nog vragen? 
Stuur een mail aan hvbexcursies@live.com

Vacature
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     Dag(deel)excursies                                                                         Meerdaagse reizen

Contact: Telefoon: 070-354 89 74 
        e-mail: hvbexcursies@live.nl
Penningmeester CEL: Jan Pietersen, Hengelolaan 
948, 2544 GK Den Haag, telefoon: 070-367 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 deel-
nemer wilt meerijden. Kosten voor meerijden is
€ 0,08 per kilometer, af te rekenen met de chauffeur.
Om het milieu te sparen, rijden wij met zo weinig 
mogelijk auto’s. 
Rekeningnummer: Voor excursies waaraan kosten 
zijn verbonden die moeten worden overgemaakt, 
dient u het aangegeven bedrag te storten op rekening-
nummer 271.84.86 van Haagse Vogelbescherming, 
afdeling excursies. Annuleringen schriftelijk of tele-
fonisch meedelen aan de penningmeester.
Regels en reglement: Met het verschijnen van de 
nieuwe agenda, vervalt automatisch de vorige.
Deelname geschiedt op basis van het Reglement 
Deelname Excursies/Reizen (augustus 2011). Dit 
reg lement kunt u opvragen bij de penningmeester.
Jongeren: Op alle excursies zijn ook jongeren
welkom!
Zwaarte excursies:
   * lichte wandeling, geen conditie vereist
  ** flinke wandeling, enige conditie vereist
 *** lange wandeling of meerdere wandelingen, 

conditie vereist
**** zware wandeling(en) in moeilijk/ruig terrein
Terugkomsttijden 
ochtend: tussen 12.30 en 13.00 uur
lange ochtend: tussen 14.00 en 14.30 uur
dag: tussen 17.30 en 18.00 uur
Eten en drinken: Neem iets te eten en drinken mee 
voor onderweg, daar er niet altijd een 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.

lengte van meer dan 10 kilometer.
Leiding: Corrie Ammerlaan
Tijdstip: 08.00 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres.
Kosten: vervoer

Zaterdag 12 t/m vrijdag 18 mei 2012 
nationale Vogelweek
Onze bedoeling is met nog te plannen excur-
sies hieraan aandacht te geven.Kijk regelma-
tig op onze website: www.haagsevogels.nl

Zondag 20 mei 2012
Vaartocht over de nieuwkoopse Plassen
Dagexcursie met eigen vervoer ** (zie kader)
Met kleine elektrische boten maken we een 
rustige tocht door het gebied. We hebben 
alle tijd om leuke waarnemingen te doen.
Leiding: Ton Haase
Tijdstip: 08.00 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: vervoer; boot € 15,00 per persoon
Opgave en kosten: Opgave door overma-
king van € 15,00 op rekening 271.84.86 t.n.v. 
Haagse Vogelbescherming (afd.excursies) 
o.v.v. “Nieuwkoop”. Het bedrag dient uiter-
lijk 21 april 2012 op de rekening te staan. 
Deelname op volgorde ontvangst van de be-
taling.

Zaterdag 2 juni 2012
Zouweboezem
Dagexcursie met eigen vervoer *** (zie kader)
We maken een tocht door het gebied bij de 
Zouwe boezem en een wandeling langs en 
door de uiterwaarden, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van een veerpont.
Leiding: André Kommer
Tijdstip: 08.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: vervoer en veerpont
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Zeeuws-Vlaanderen is een goede plek 
om in het voorjaar vogels te kijken. 
Het heeft een aantal prachtige natuur-
gebieden zoals het Zwin op de grens 
met België, het Verzonken land van 
Saeftinge en De Braakman. Breskens is 
een van de beste telposten juist voor de 
voorjaarstrek. Langs de Westerschelde 
bevinden zich een aantal hoogwater-
vluchtplaatsen zoals Nummer EEN en 
‘t Paulinaschor. Veel steltlopers trek-
ken nu nog langs op weg naar het hoge 
noorden, maar zijn dan al gedeeltelijk 
in zomerkleed. 
Landschappelijk is Zeeuws-Vlaanderen 
ook zeer de moeite waard met kleine 
pittoreske stadjes en dorpen als 
Retranchement en Waterlandkerkje.

Periode: vrijdag 4 t/m maandag 7 mei 
2012
Verblijf: groepsaccommodatie in 
Schoondijke, prachtig en centraal ge-
legen onder Breskens.
Het zijn twee huizen: De Ark en De 
Bedstee met een gezamenlijk groeps-

verblijf (www.vakantiehuisdebedstee.nl). 
Er zijn twee tweepersoonskamers en 
twee vierpersoonskamers voor drie 
personen. De indeling is afhankelijk 
van het aantal mannen en vrouwen.
Lunch en ontbijt verzorgen wij zelf, 
het diner wordt verzorgd (catering).
Kosten: € 245,- exclusief het diner op 
de terugreis.
Aanmelding: door storting van een 
aanbetaling van € 50,00 op reke-
ning 271.84.86 van de Haagse Vogel -
bescherming, afdeling excursies, onder 
vermelding van “Zeeuws-Vlaanderen”.
Deelname op volgorde van aanmel-
ding en ontvangst van aanbetaling. 
U ontvangt op een later moment 
bericht wanneer het restantbedrag 
betaald moet zijn.
Deelnemers/verzekering: het Deelne-
mers reglement augustus 2011 is van 
toepassing. Annulerings-/reis- en ba-
gageverzekering zelf verzorgen.
Contactpersoon en leiding: Nicolette 
Rab tel. 070 355 6283 / 06 18 436 925 
of e-mail nicsvg@ziggo.nl

Voorjaarsweekeinde 
Zeeuws-Vlaanderen
4 t/m 7 mei 2012

lezingen
	Maandag 20 februari 2012 - Kees Mostert met een videopresentatie over vogels en an-

dere diergroepen, met speciale aandacht voor de zeetrek. 
	Maandag 19 maart 2012 - Wigle Braaksma (lid vogelwacht Utrecht) over zangvogels en 

hun voedselecologie.

De lezingen worden gehouden in ‘Het Benoordenhuis’, Bisschopstraat 5, 
2596 XH Den Haag en beginnen stipt om 20.00 uur. 
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In april verzorgen wij weer de vroege vo-
gelwandelingen in het Westduinpark, 
waarmee u kennis kunt maken (of uw 
kennis kunt opfrissen...)  met de vogels 
en hun zang. Elke week lopen we de-
zelfde route zodat u indien gewenst later 
kunt aansluiten of eerder kunt weggaan. 
Met de voorjaarstrek en voorbereidingen 
op het broedseizoen in volle gang, zullen 
er steeds meer vogels te zien en te horen 
zijn. Door aanwezigheid van meerdere 
vogelkenners, hoeft niemand iets van de 
uitleg te missen. 

 
    CEl

Begin uw dag met vogelzang in 
het Westduinpark

Opgave vooraf is niet nodig. Iedereen 
kan mee. Vriendelijk verzoek in de vroege 
ochtend bij het verzamelpunt niet te veel 
lawaai te maken en de nachtrust van de 
omwonenden te respecteren.

Verzamelpunt: ingang Westduinpark op 
de hoek van de Laan van Poot-Fuutlaan 
in Den Haag
Wanneer: 5, 12, 19, en 26 april (donder-
dagen) 
Tijdstip: van 6.30 uur tot 8.00 uur

Drie woensdagavonden van 20.00 tot 
22.15 uur (incl. koffie/theepauze) op 

4 – 11 – 18 april 2012
in het Milieu Service Punt Zuider park, 
Anna Polakweg 7, (ingang Vreeswijk-
straat), 2533 SW Den Haag.
Als afronding is er een excursie op zater-
dagmorgen 21 april, waarbij we het ge-
leerde in praktijk gaan brengen.

Aanmelding door storting van € 17,50  
op rekening 271 84 86 t.n.v. Haagse 
Vogel bescherming (afd. excursies) o.v.v. 
“vogelcursus”. De prijs is inclusief docu-
mentatie en koffie/thee in de pauzes. Het 
aantal beschikbare plaatsen is beperkt, 

voor 
leden en niet-

leden

                      De lente is in aantocht en dat gaan we dadelijk weer aan heel veel 
                    dingen merken. De vele vogelsoorten die onze (niet zo koude) 
                 winter waren ontvlucht, keren terug en dan is leuk om te weten 
          welke vogel u hoort of ziet. Dit kunt u nu leren op onze 

dus zorg dat u tijdig inschrijft en betaalt. 
Mocht de cursus vol zijn, dan wordt het 
bedrag teruggestort. Jongeren onder 16 
jaar, mits begeleid door een ouder, kun-
nen de cursus GRATIS volgen. 

Tip: de cursus is perfect te combineren 
met de Vroege Vogelwandelingen in het 
Westduinpark (zie hieronder).

Heeft u nog vragen? 
Neem contact op met Jan Pietersen, tel. 
070 367 2585 / 06 19 418 122 of e-mail 
jan.pietersen@planet.nl.

Wij zien u graag!

Vogelherkenningscursus
door de bekende Ed opperman
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Voor een volwassen jan-van-gent zou ik 
dan wel vaak naar Scheveningen moeten, 
leek me. Hetzij naar de havenhoofden, 
hetzij naar de pretpier. Aldus geschiedde, 
maar terwijl het in mijn verbeelding schit-
terde van de witte jan-van-genten met een 
zweem van geel op het hoofd, verzoop 
ik op Scheveningen in een schemer van 
grijs, wit en zwart. Meeuwen dus. 

Eerst huiswerk maken dan maar. Drie-
teenmeeuwen waren er in overvloed, 
bleek me, alleen welke van alle meeuwen 
waren de drietenen? O ja, die met een w 
op de vleugels. Dat waren de juveniele. 
Ik bekeek de plaatjes in mijn vogelboek. 
Onder de w puur wit. En de volwassen 
drietenen grijs van boven met zwarte 
vleugelpunten. Maar in dat zwart zit 
dan weer geen wit, zoals bijvoorbeeld bij 
stormmeeuwen. En volwassen drietenen 
hebben een gele snavel. 

Direct na het bestuderen van het boekje 
had iemand mij kunnen overhoren en 
had ik van een vijftal meeuwensoorten 
precies kunnen zeggen waar het grijs, 
waar het wit en waar het zwart zat, maar 
toen ik op het Zuiderhavenhoofd bij een 
straffe wind naar de meeuwenmassa keek, 
begon de boel al behoorlijk door elkaar 
te lopen. Ik vroeg me af: had die drieteen 
nou wel of geen witte vlekjes in het zwart? 

En welke meeuw had ook alweer helemaal 
geen zwart op de bovenvleugel? 

Oefening baart kunst - of in dit geval mis-
schien kennis - en mij verging het niet an-
ders. Het mooie is, dat het oefenen met 
meeuwen eigenlijk hetzelfde is als veel ge-
nieten. Drieteenmeeuwen zijn prachtige 
beesten, niet alleen de juveniele, maar 
ook de volwassen vogels met hun subtiele 
kleur grijs en het zwarte plekje op hun 
hoofd, dat toch net weer anders is dan bij 
kokmeeuwen. 

Naarmate ik vaker de meeuwen bezocht, 
merkte ik dat ik stiekem vooral van de 
dwergmeeuwen ging houden. Misschien 
minder elegant dan de drieteenmeeuw, 
maar wat was de donkere ondervleugel 
van de volwassen dwergmeeuw in vlucht 
van een geweldige schoonheid. De dwerg-

Goede voornemens
DOOR FENNIE STEENHuIS

Uiteraard had ik voor het jaar 2012 goede voornemens opgeschreven: een lijst met 
vogels die ik graag wilde zien. Daar prijkten ook volwassen jan-van-genten op. 
Een juveniele had ik al gezien, langdurig nog wel, toen die op Scheveningen dichtbij 
langsvloog en opbokste tegen de stormachtige wind. 

volwassen drieteenmeeuw

 Foto: John van der Graaf
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meeuw heeft op de bovenvleugel geen 
zwarte punt nodig om zijn schoonheid 
te vervolmaken, hij heeft genoeg aan 
een subtiel wit randje aan de onderzijde. 
En wat is hij mooi in zijn compactheid! 
Onder de zwarte w die ook de juveniele 
dwergmeeuw heeft, is het niet puur wit 
zoals bij de drieteenmeeuw. Daardoor is 
zijn uiterlijk misschien wat minder strak, 
maar wat elegantie betreft wint hij het 
van de drieteenmeeuw bij het foerageren, 
wanneer hij al fladderend aarzelend pro-
beert te lopen op het water en vervolgens 
een klein stukje vliegt. Weer een aarzelend 
fladderloopje en dan weer een stukje vlie-
gen, laag over het water. 

Ja, meeuwen. Hoe beter je ze ziet, hoe 
meer je van ze gaat houden. Van een grote 
gezelligheid getuigden de drietenen wan-
neer ze ontspannen en wat plomp op de 
blokken rustten. Onwaarschijnlijk tam! 

Maar die genten, hoe zat het met die gen-
ten? Tijdens de storm op 5 januari kon 
ik het niet laten en ik ging weer naar 
het Zuiderhavenhoofd. Ik moest en zou 
iets zien, al was het hek natuurlijk dicht. 
Een wassen neus overigens, want via het 
strandzand kon je het hek zo passeren, 

alleen dat leek me bepaald onverant-
woord met de golven die ik over de pier 
zag slaan. Dan maar een beetje rond koe-
keloeren met de wind in de rug. Ja hoor, 
daar vloog iets interessants: een jager! 
Ook het huiswerk van de jagers had ik 
keurig gemaakt, ik was er echter weinig 
mee opgeschoten, want de verschillen 
bleven voor mij een brij. Ik kon het beest 
dan ook niet determineren, al vloog het 
behoorlijk dichtbij. Een jager spec., meer 
kon ik er niet van maken. Hm. Er vloog 
waarschijnlijk nog een tweede ook, alleen  
alles ging snel en de storm was reusach-
tig en ik baalde omdat het huiswerk niet 
geholpen had, en er stonden mensen met 
wie ik een praatje aanknoopte, enzovoort, 
enzovoort. Met lede ogen zag ik aan dat 
de jager, onverschillig omdat ik hem niet 
had weten te herkennen, van me weg-
vloog, de zee op. En de genten? Dat zou al 
helemaal niet meer gebeuren natuurlijk, 
dat ik een volwassen jan-van-gent zag. 

Het naar buiten gaan en de haven en de 
meeuwen bleek verslavend, en zo ging ik 
twee dagen later weer. Er was geen storm 
meer, maar het waaide nog behoorlijk. Ik 
wilde helemaal naar het eind van de pier 
van het Zuiderhavenhoofd lopen,alleen 
dat was ondoenlijk. De golven waren ge-
woon nog steeds te hoog, je werd te nat. 
De rosse franjepoot - ja, ook zo’n cadeau, 
en ook een vogel van het goede voorne-
menslijstje! Een schande eigenlijk dat hij 
geen grotere rol krijgt in dit stukje, dat ik 
hem gewoon en passant noem - zat bij het 
piepkleine strandje (dat volledig onder 
water stond). Na het bestuderen van de 
rosse liep ik met spijt terug, omdat ik 
vond dat ik zo weinig gezien had. Maar 
het ging niet, verder lopen. 

dwergmeeuw

 Foto: John van der Graaf
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Ik bleef een tijdje dralen op het eerste 
stuk van de pier, waar je minder last van 
de wind had. 
En ineens! Ineens! Daar vloog iets reus-
achtigs, iets wits met zwarte punten. Ja, 
het was een jan-van-gent, een volwassene, 
die ik zo graag wilde! Witter dan wit, zo 
wit tussen de meeuwen. Zelfs de grote 
mantelmeeuw, die zittend behoorlijk wit 
lijkt, vervaalde bij het knallende wit van 
de gent. Soms leek de gent meeuwen las-
tig te vallen, soms leken meeuwen hem 
lastig te vallen. En toen ging hij op het 
water zitten. Een hele poos. En hij zat be-
hoorlijk ver weg. Hij zat daar maar felwit 
en groot te wezen tussen de meeuwen. 
Zo nu en dan keek ik door mijn kijker 
en soms zag ik die typische snavel en dat 
typische gentenhoofd. Ineens was ik hem 
kwijt. Kijker erbij, hielp niet, ook nergens 
iets wits met zwarte punten te zien dat 
aan het vliegen was. 

Even later bleek dat de gent door de wind 
een flink stuk naar achteren geblazen was 
en hij zat nu bijna tegen de deels over-
stroomde basaltblokken van het strandje 
van het Noorderhavenhoofd aan. Dat 
deed me deugd, want het leek me dat de 
gent daardoor gedwongen zou worden 
weer op te vliegen om een stuk verderop 
weer op het water te gaan zitten. Maar de 
gent volgde een andere tactiek. Hij had 
kennelijk geen zin in vliegen (of was te 
moe; het stormachtige weer mocht dan 
leuke soorten brengen, onder de vogels 
zelf eiste het helaas de nodige slachtof-
fers) en mogelijk bewoog hij de zwem-
vliezen wat, om het overspoelde strandje 
te ontwijken en op het water te kunnen 
blijven zitten. Hij kwam terecht in het 
stuk waar de afstand tussen de twee ha-

venhoofden het kleinst is. Ineens meende 
ik vlakbij hem nog zoiets groots en wits 
te zien zitten. 

Ik zette het op een holletje, want ik kon 
nu het kleine strandje van het Zuider-
havenhoofd opgaan en zou hem dan 
vrij dichtbij in de kijker kunnen krijgen. 
Hoeveel te dichterbij ik kwam, hoeveel te 
zekerder het me leek dat er twee volwas-
sen exemplaren zaten. Toen ik op het 
puntje van het strandje aankwam, ging ik 
er eens goed voor zitten. Ik had gelijk: jan-
van-gent, die ik had zien vliegen, zat daar 
bij jannie-van-gent! Of omgekeerd, maar 
in ieder geval twee! Twee adulte witte jan-
van-genten die zich door de harde wind 
steeds verder de haven in lieten blazen. 
Uitgebreid zette ik de kijker erop. Twee 
genten met de karakteristieke hoofden 
en snavels op vijftig meter afstand! En in-
derdaad, met een zweem van geel op het 
hoofd. 

Na zeven dagen in het nieuwe jaar al twee 
goede voornemens ten uitvoer gebracht. 
Wat wil een mens nog meer? Ja, die an-
dere goeie voornemens natuurlijk!

volwassen jan-van-gent

Foto: Marco Simonis
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Weet u het nog? Het begin van 2011 was 
nogal koud. De vogels maakten daar-
door dankbaar gebruik van het voer dat 
ik ophing. Aangezien ik door de week 
naar mijn werk moet, kan ik alleen in 
het weekend bijvullen. De zelfgemaakte 
petflessilo’s doen het dan ook goed. Na 
een week was alles schoon op en dat was 
te merken ook. Zodra ik het eiland op 
kwam hoorde ik de mezen roepen en 
zaten ze letterlijk te wachten in de strui-
ken en de houtstapels, tot ik het voer had 
bijgevuld. Zodra ik bezig was met een 
andere silo 4 meter verderop, waren de 
gevechten om het eten al losgebarsten.

Er waren ook twee roodborsten die mijn 
aanwezigheid zeer op prijs stelden. Met 
de sneeuw maakte ik stukken grond 
sneeuwvrij, zodat ze wat makkelijker 
eten konden vinden en strooide ik er wat 
voer in. Later, na de voerperiode, was al-
leen de bladeren omgooien al genoeg. 
Ze waren zo tam dat als ik stil zat, ze tot 
minder dan een halve meter bij me in de 
buurt kwamen, om te kijken wat ik uit-
spookte en of ik niet weer een hoopje bla-
deren door elkaar wilde gooien. Liggend 
op mijn buik kon ik er met de macrolens 
prachtige foto’s van maken. Het is een 
mooie ervaring om een roodborst op 
een halve meter afstand te zien doen wat 
hij normaal doet. Een beetje zingen, wat 
rondscharrelen op zoek naar eten tussen 
de bladeren en af en toe vanaf een takje 
de veren op orde brengen.

Het vroege voorjaar begon met nogal 
wat wind. Daardoor zijn er twee nest-
kasten uit de bomen gevallen en is er een 
boom op twee meter hoogte afgeknapt. 
Hier was een behoorlijk groot hol door-
midden gebroken (sorry, vorig jaar één 
halsbandparkietennest te weinig opge-
schreven). Mijn vader heeft het omgeval-
len stuk weggezaagd zodat het verwerkt 
kon worden in houtstapels. We hebben 
de kasten voorzien van nieuwe ruglat-
ten en weer in de bomen gehangen. Drie 
weken laten kom ik op de plek van de 
omgevallen boom en zie houtsnippers 
op de grond. Het was te ver van de zaag-
plek en toen ik dichtbij kwam, vloog al 
scheldend een halsbandparkiet uit zijn 
vers uitgebeitelde nestholte.

Het jaar rond in vogelrustgebied 
eilandjes Meer en Bos
DOOR ROGIER MOS

roodborst, stel je bent een insect en ziet dit op je 
afkomen...

Foto:Rogier Mos
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Doordat mijn vriendin en ik in de herfst 
en winterperiode wederom de eeuwige 
strijd tegen de prachtframboos zijn aan-
gegaan, was het hier en daar een behoor-
lijke kaalslag. De stinzenflora heeft daar 
in het warme voorjaar behoorlijk van ge-
profiteerd. Er hebben sinds ik dit gebied 
beheer nog niet zoveel sneeuwklokjes, 
boshyacinten, krokussen en later koe-
koeksbloemen gebloeid als afgelopen 
jaar. Daarnaast was er ook ruimte voor 
andere kruidachtigen, maar die soorten 
kan ik niet zo goed op naam brengen. 
Rondom het vijvertje dat ik aan het ver-
groten ben, komen steeds meer soorten 
mos en nu ook pitrus en varens op. Als 
de prachtframboos niet wordt wegge-
haald, is het zo verstikkend dat er nau-
welijks iets anders kan groeien. 

In de lente en zomer tel ik vanaf het wan-
delpad om de eilandjes heen en kom ik 
nauwelijks op het eiland zelf. Niettemin 
heb ik leuke waarnemingen gedaan zoals 
de holenduif die voor het eerst op het 
grote eiland broedde (in de in het voor-
jaar opgehangen bosuilenkast) en voor 
het eerst geschreeuw van jonge kauwen 
vanuit een boom op het kleine eiland. 
Eind mei zat ik even rustig in het zonne-
tje van alles om me heen te genieten toen 
de koolmezen besloten uit te vliegen. Dat 
blijft iets moois om mee te maken.

Het najaar was af en toe behoorlijk win-
derig. Zelfs zo erg, dat de boom achter 
het beeld “Opvliegende reiger” is om-
gevallen en als Het zwaard van Damocles 
boven het beeld hing. Gelukkig heeft de 
gemeente ervoor gezorgd dat de boom 
is weggehaald, zonder beschadiging aan 
het beeld. Daarnaast hebben zij gelijk 

een aantal zieke iepen verwijderd. Ter 
voorkoming van de verspreiding van de 
iepenziekte zijn deze bomen meteen af-
gevoerd en was alle begroeiing op de weg 
naar die iepen plat of weg. Het begon net 
weer een beetje dicht te groeien nadat 
dit twee jaar geleden om dezelfde reden 
ook al was gebeurd. Maar... in het broed-
seizoen daarna, had ik een nachtegaal 
op mijn eiland. We zijn nu weer druk 
bezig met de vernieuwde strijd tegen de 
prachtframboos, dus ik hoop dat er aan-
komend jaar weer net zoveel stinzenflora 
opkomt en er misschien wel een nachte-
gaal komt broeden.

nachtegaal is van harte welkom

Wilt u ook blijven 
genieten van het groen 
in onze stad? 

Word lid van de Haagse 
Vogelbescherming. 

Samen staan 
wij sterk!

Foto: Henk Harmsen

25



26

Gezien in de regio - half oktober 2011 - half januari 2012
DOOR TOM CLAESSENS

Zoals klimatologen uit versteende gege-
vens de ontwikkelingen van het klimaat 
kunnen afleiden, zo biedt de pagina 
“waarnemingen” op onze website enig 
zicht op de ontwikkeling in de weersge-
steldheid over de afgelopen periode. Het 
prachtige herfstweer van eind oktober tot 
eind november 2011 leverde een zeer groot 
aantal meldingen op, met een hoogte-
punt van 21 meldingen in de week van 13 
tot 20 november. Het heeft uiteraard ook 
met de trek te maken, die in november op 
de trektelpost De Vulkaan tot geweldig 
grote aantallen en interessante waarne-
mingen leidde, zoals ook te volgen is op 
de website www.trektellen.nl. Het sombere, 
regenachtige en winderige weer van de-
cember deed vogels en vogelaars uit het 
zicht verdwijnen met slechts 7 en 6 mel-
dingen in de weken van 4 tot 18 december.  
Het grootste aantal waarnemingen kwam 
in het eerste deel van deze periode uit de 
duinen, vooral uit Meijendel en aangren-
zende gebieden, terwijl later een verschui-
ving plaatsvindt naar Scheveningen, 
waar vooral de haven en havenhoofden 
interessante waarnemingen opleverden.  
De uitzonderlijk hoge temperatuur le-
verde meldingen op van vroeg lentege-
drag van zanglijsters (28 oktober en 19 
november), merels (31 oktober en 27 de-
cember), groenling (20 november), hegge
mus (22 december en 9 januari) en grote 
lijster (30 december).
Onbetwist aan kop van de meldingen 
staat in deze periode, als opvolger van 
de visarend in de vorige periode, maar die 
op 2 december nogmaals werd gemeld 

vanuit Wassenaar, de ruigpootbuizerd, die 
tussen half oktober en eind november 18 
keer werd gemeld, vooral vanuit de dui-
nen van Meijendel. Daarna verdwenen zij 
kennelijk tot een melding op 14 januari 
2012. De blauwe kiekendief werd vanuit 
hetzelfde gebied tot 9 november 5 keer 
gemeld; het betrof vaak waarnemingen 
van meerdere exemplaren rond dezelfde 
tijd en nagenoeg allemaal vrouwtjes. 
Er waren niet minder dan 9 meldingen 
van de klapekster, ook bijna allemaal uit 
Meijendel en het aangrenzende gebied 
van Wassenaar. De meldingen van 6 en 
14 januari zouden erop kunnen wijzen 
dat het hier niet alleen doortrekkers be-
treft. 
Velduilen, waarover ook in de vorige afle-
vering van deze rubriek werd gerappor-
teerd, werden op 15 en 22 oktober en 6 
november gemeld vanuit het Solleveld en 
op 28 oktober uit de Kijfhoek. Roerdompen 
keerden in de tweede helft oktober terug 
in Meijendel en werden vaak - 7 meldin-
gen - met twee samen gezien in de eerste 
plas na het pompstation. Daar werden 
ook een waterral en oeverlopers waargeno-

 
  Veldwaarnemingen

juveniele drieteenmeeuw

 Foto: Caroline Walta



Gezien in de regio - half oktober 2011 - half januari 2012
DOOR TOM CLAESSENS

 
  Veldwaarnemingen

men en uit dezelfde regio twee meldingen 
van haviken. Een bijzondere waarneming 
boven Meijendel was die van een zwarte 
wouw op 19 november en van twee over-
vliegende wilde zwanen op 28 november. 
Nonnetjes werden begin januari waargeno-
men op de plassen in Meijendel, maar ook 
in de Kijfhoek/Bierlap, op de Starrevaart 
en bij het Scheveningse havenhoofd. Een 
grote zaagbek werd op 6 januari gezien in 
de plas onder het Panneduin, maar ook 
op 14 december in het Van Stolkpark. 
Opvallend: geen meldingen van koperwie
ken en slechts één melding uit Meijendel, 
op 21 oktober, van kramsvogels.
Na half november verschuift het zwaar-
tepunt naar Scheveningen, waar overi-
gens al op 29 oktober een janvangent 
was waargenomen. Een hoogtepunt is 
er op 24 november met 28 stuks in één 
uur tijd. In de haven en langs de haven-
hoofden werden zeekoeten, grote en zwarte 
zee-eenden, een middelste zaagbek alsmede 
enkele sneeuwgorzen gesignaleerd. Veel 
drieteenmeeuwen en ook enkele dwergmeeu
wen werden tussen half november en half 
december gezien rond de havenhoofden; 

maar ook bijzonderheden als een paarse 
strandloper op 13 november, een Bulwers 
stormvogel op 10 december, een kleine en 
een grote burgemeester op 14 december - 
deze laatste ook op 8 januari -, een alk 
op 23 december en een rosse franjepoot op 
3 en 8 januari. Een grauwe pijlstormvogel  
werd op 12 december op de Zandmoter 
bij Ter Heijde waargenomen: een bewijs 
voor de komst van nieuwe natuur? 
Vanuit de Vogelplas Starrevaart kwa-
men in deze periode aanzienlijk minder 
meldingen. Ik noteerde naast de eer-
der al genoemde soorten wel nog kleine 
zwanen, die ook in de Veenzijdse polder 
werden gezien en een topper. Maar een 
grote verscheidenheid van waarnemin-
gen vonden ook in het meer stedelijke 
gebied plaats: holenduiven, grote gele kwik
staarten, grote bonte spechten, buizerds en 
sperwers, houtsnippen - driemaal op geheel 
verschillende plaatsen -, een brilduiker bij 
Te Werve, ringmussen en huismussen. Echt 
heel bijzonder was de waarneming op 
3 november van een bruine boszanger in 
Rijswijk; maar ook die van kruisbekken op 
diezelfde dag in de Nieuwe Scheveningse 
Bosjes, een vuurgoudhaantje op 8 novem-
ber, overvliegende kraanvogels boven 
Voorburg op 12 november, een Humes 
bladkoning in Katwijk op 19 december en 

grote burgemeester in Scheveningen

 Foto: John van der Graaf

heggemus, zingt alweer het hoogste lied

 Foto: Rogier Mos
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een rosse stekelstaart in Clingendael op 4 
januari. Uiteraard ontbraken meldingen 
van blauwe reiger, grote zilverreiger en ooie
vaar niet. Slechts drie meldingen van ijs
vogels waren er dit keer. Maar daartegen-
over staan niet minder dan 14 meldin-
gen van de slechtvalk; nagenoeg allemaal 
uit de stad. 
In het commentaar bij de meldingen op 
de website worden vaak nog andere (soms 
veel andere) waarnemingen gemeld en is 
de ruimte op deze pagina’s te kort om ze 
allemaal te noemen. Blijf daarom vooral 
ook zelf op www.haagsevogels.nl kijken. 
Het is de moeite waard en biedt veel in-
spiratie om zelf op pad te gaan.

 
  Veldwaarnemingen

slechtvalk man

 Foto: Hans van de Langkruis

  En de 
wulpcover is  
       voor…
De redactie ontving prachtige 
foto’s. Alleen er zijn vier kwartalen, 
dus moest er een keuze gemaakt 
worden. foto’s blijven altijd welkom 
voor onze publicaties en website.

De winnaars zijn:

nr. 1/feb) - kleine burgemeester
John van der Graaf

nr. 2/mei) - huismus
Boudewijn Schreiner

nr. 3/aug) - spotvogel
Rogier Mos

nr. 4/nov) - merel
Boudewijn Schreiner

                                   Helaas... wij ont- 
                             vingen de laatste tijd 
te weinig inzendingen en de puzzels 
gaan voorlopig op de plank. 
U heeft natuurlijk wel de oplossing 
van editie 2011/4 te goed:

Kroeskoppelikaan - Roemenië; 
Purperkoet - Italië (Sardinië); 
Smyrna gors - Griekenland (Lesbos); 
Waterrietzanger - Belarus; 
Provençaalse Grasmus - Groot-
Brittannië; Oeraluil - Finland; Grote 
Trap - Spanje; Harlekijneend - IJsland; 
Lepelaar - Nederland.

De enige inzending was niet de 
juiste, dus de prijs kunnen we niet 
uitloven. Wij bedanken Tom Loorij 
voor zijn creatieve inbreng en aarzel 
niet ons te laten weten wanneer u de 
puzzel terug wilt zien!

Waar is 
de puzzel?
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DOOR HETTy MOS

Na de twee stormen die in de eerste week 
van januari woedden, werden er veel zee-
vogels bij het vogelasiel binnengebracht. 
Op vrijdagmorgen gingen we even buur-
ten en al snel kwam een meneer binnen 
stappen, die vertelde dat er een grote 
witte vogel op het fietspad in de duinen 
zat. Op de grote kaart van Den Haag wist 
hij de juiste locatie aan te geven en de 
asielmedewerkers pakten hun vangnet-
ten en beschermende handschoenen. 
Wij wilden mee om een fotoreportage te 
maken. 

Op de plaats aangekomen, was er geen 
vogel te vinden. We hebben nog in de 
bosjes gekeken, maar geen gent te beken-
nen. Dan maar onverrichter zake terug 
naar De Wulp. Daar was hij binnenge-
bracht!
Door een mevrouw met een fiets en 
hondje aan de hand en… een jan-van-gent 
onder haar arm. Met haar andere hand 
hield ze de snavel vast. Arbotechnisch zal 
het niet in orde zijn geweest, maar het 
getuigt in ieder geval van dierenliefde en 
inventiviteit.

Jan-van-gent op je pad

We waren nog aan het inpakken toen 
twee stadswachten kwamen vertellen 
dat ze een grote witte vogel met een dolk-
snavel op het fietspad hadden zien zit-
ten. Ze hadden een foto gemaakt en nu 
was het zeker: een jan-van-gent! Dan zijn 
de handschoenen niet voor niets, want 
ze kunnen gemeen uithalen met hun 
snavel. De stadswachten stelden voor de 
weg te wijzen en ervoor te zorgen dat we 
geen bekeuring kregen, omdat wij niet in 
de bedrijfswagen van het asiel reden.

onder escorte

gestrand op het fietspad

bijkomen in het vogelasiel

 Foto: Hetty Mos

 Foto: Stadswacht Gemeente Den Haag

 Foto: Hetty Mos
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Adressen
Bestuur 
Frederik Hoogerhoud voorzitter
Rob de Jong penningmeester
Aletta de Ruiter secretaris
Ton Haase lid
Idde Lammers lid
Rogier Mos lid
Tom Claessens 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
E-mail: 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
E-mail: vogelasieldewulp@gmail.com
Website: www.vogelasieldewulp.nl

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

Beeld Mus door kunstenaar Loek Bos
Opbrengst voor nieuwbouw asiel
- kunsthars. ...............................................................................41,75
- brons. .................................................................................... 285,00

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 niet-leden ..........................................................................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 menu-item “vereniging”

NIEUW!

mailto:hvbexcursies@live.nl
mailto:vogelasieldewulp@gmail.com
mailto:info@haagsevogels.nl
http://www.haagsevogels.nl

