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foto voorpagina: Rogier Mos

Na een rondje vogelen werd ik gebeld door Annelies 
Vermeulen. In haar tuinvijver zwommen pasgeboren 
wilde eendenkuikens. Of ik daarvan foto’s wilde 
maken voordat ze de pullen ging uitzetten in de 
nabijgelegen sloot. Dit is het vertederende resultaat.

 
  Van de voorzitter

 nieuwe leden
E. Rengelink, Den Haag 
C. Weij, Den Haag 
H.M. Schuh, Den Haag 
B.Th. Raasveldt, Den Haag 
drs  H.T.J. van Adrichem, Den Haag 
A. Bovenkamp, Maassluis

Van de redactie
Op de daken van de naastgelegen flat zit-
ten regelmatig meeuwen. Een stuk of 12 
kokmeeuwen en zo’n 5 zilvermeeuwen. Met 
het - alsnog - invallen van Koning winter af-
gelopen januari, zie ik het aantal toenemen. 
Het dak is bedekt met een dikke laag sneeuw 
en nu zit er het dubbele aantal meeuwen. En 
er is een ‘nieuwe’ soort bij: de stormmeeuw. 
Deze vogel heeft het binnenland tijdelijk ver-
ruild voor de kustprovincies. Op het dak tel 
ik er 17.
Tijdens de wintervoedering fiets ik in de re-
gio langs diverse wakken met grote groepen 
meeuwen. Het voeren is een uitgelezen mo-
ment om ringen af te lezen. De gekleurde 
kunststofringen, voorzien van grote letters 
en cijfers zijn ‘een makkie’. De metalen rin-
gen zijn lastiger te ontcijferen. Ze zijn kleiner, 
met de inscriptie erin gestanst. Ik maak dan 
een serie foto’s die ik thuis naast elkaar leg.
De meest geringde soort die ik zie is de kok-
meeuw. Het blijken reislustige vogels: ze ko-
men uit België, Denemarken, Polen en zelfs 
Litouwen. Als ik na zo’n fietstocht in mijn 
warme flat ontdooi, sta ik met mijn voeten 
bij de radiator voor het raam. Ik kan het niet 
laten om met de telescoop nog even de dak-
meeuwen te bekijken. Warempel... daar op 
de schoorsteen staat een ringpoot. In 2006 
geringd in Finland en in 2011 in Zaandam 
voorzien van een kleurring. 
Als u meer wilt horen over het ringen van vogels en 
het bijbehorende onderzoek, kom dan maandag 
18 maart naar de lezing van expert Frank Majoor 
(zie pag 16).

www.haagsevogels.nl
mailto:dewulp@gmail.com
mailto:hvbleden@planet.nl
B.Th
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Ze zwaaien driftig met hun staartjes en 
priemen hun snaveltjes in de sneeuw. In 
de oksel van de esdoorntwijg zit iets dat 
aantrekkelijker is dan mijn uitgebreide 
culinaire aanbod van vogelvoer. Een en-
keling bespringt een vetbol en pikt non-
chalant een graantje mee om haastig de 
rest van het clubje te volgen naar een 
nieuw object, of moeten ze de trein halen 
want daar lijkt het op. Jolig door elkaar 
dansend verdwijnen ze uit zicht. Mijn 
esdoorn blijft achter met iets minder 
sneeuw.
Het deuntje van mijn HVB-mobieltje 
roept mij; of ik iemand weet die iets kan 
vertellen over ooievaars en de ooievaars-
telling. “Voor de telling kun je contact 
opnemen met de initiator STORK” raad 
ik de journaliste aan, maar voor wat al-
gemene informatie kan ze direct bij te-
recht. “Fijn”, zegt ze, “mag er een foto 
van de voorzitter bij?” Meestal word ik 
dan met enkele kernachtige uitspraken 
aangehaald in het artikel. Deze keer dus 
niet en werd mijn verhaal wegens aange-
geven haast maar direct gebruikt zonder 
STORK te horen. Na op maandag (hoezo 
haast?), het eindresultaat in de krant ge-
lezen te hebben, bleek het verhaal een 
nogal bizarre wending te hebben geno-
men. “Macho’s schoten de uivers dood in 
Afrika en in Voorburg voerde een dame 
ooievaarskuikens aan de wachtende 
ouders”. Volgens de verbaasde journa-
liste waren deze toevoegingen ontstaan 
door een opleukactie van de eindredac-
teur. Mijn sukkeldom werd binnen de 
HVB breed uitgemeten over de e-mail. 
Volkomen terecht, want mij aanspreken 
op mijn vogelkennis brengt meestal een 
waterval van informatie teweeg. Volgende 
keer beter.
Op 20 december schoof ik met part-
ner aan bij het jaarlijkse etentje van de 
Veldwerkcommissie. Heel gezellig, met 
veel rustig gebabbel. Een zoekgeraakte  

uilenkast kwam weer te voorschijn en een 
motorfiets verwisselde al pratend van ei-
genaar.
6 Januari was er weer nieuwjaarsviering 
van de HVB bij ons gastheerteam van 
“Eigen Arbeid”. Zoals gewoonlijk was 
alles uitbundig versierd en was er na het 
verplichte praatje van de voorzitter een 
heerlijk lopend buffet. Gelukkig waren 
onze vogelbeschermers sneller dan het 
buffet en wisten ze tijdig de heerlijkheden 
te bemachtigen. De vermaarde akoestiek 
van “De Stal” deed weer van zich spreken 
toen 65 verschillende vogels ieder met 
zijn eigen zang gingen communiceren. 
De dikke en dunne Van Dale noemen dit 
beide een kakofonie. Bekend met dit fe-
nomeen, kregen we onze genomineerde 
voor een Gouden Wulp niet naar de voor-
genomen locatie. Dus togen Boudewijn, 
Rogier en ik des ochtends naar huize Mos 
om Ap voor zijn langdurige en veelzijdige 
inzet voor de vereniging te bedenken met 
een plechtige toespraak en het opspelden 
van het kleinood. Voor dame Mos waren 
er natuurlijk bloemen. 
Ik wens U allen alsnog een gelukkig en  
vogelrijk 2013. 

Frederik Hoogerhoud

 
  Van de voorzitter

 Foto: Boudewijn Schreiner



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

Reisgids 2013
Vogel- en natuurreizen naar wereldwijde bestemmingen

groepsreizen • cruises • fotoreizen • individuele reizen

VRAAG NU DE REISGIDS 2013 AAN! 

Meer informatie: www.birdingbreaks.nl     
T ( 020) 779 20 30  •  E info@birdingbreaks.nl

Het aanbod van BirdingBreaks bestaat t/m aug. 2013 o.a. uit:

groepsreizen • cruises • fotoreizen • individuele reizen

50 GROEPSREIZEN • 10 FOTOREIZEN 
21 CRUISES • 6 BINNEN LANDSE WEEKENDEN

GROEPSREIZEN BUITENLAND  DAGEN PRIJS VERTREK
Ecuador  16 3795 6 maart 13
Eilat, paradijs voor trekvogels  8 1495 21 maart 13
Marokko, Hoge Atlas, Sahara en kust  11 1895 2 april 13
Spanje, Extremadura en Coto Donana 10 1745 5 april 13
Borneo 15 4295 10 april 13
Polen, spechten en uilen 6 1195 14 april 13
Cyprus 8 1375 22 april 13
Zuid-Turkije en Bruine Visuil 11 1650 25 april 13
Spanje, kust, steppen en pyreneeen 10 1695 1 mei 13
Georgië 11 2295 1 mei 13
Lesbos, vogeleiland  8   1395 3 mei 13
Spanje, Extremadura en Sierra de Gredos 8   1375 3 mei 13
Kazachstan 16   3795 6 mei 13
Lesbos 8   1395 10 mei 13
Bulgarije 9   1495 16 mei 13
Polen 8   1395 16 mei 13
Roemenie 8   1395 20 mei 13
Wit-Rusland 11   2395 23 mei 13
Finland, Lapland en Varangerfjord  10   2495 27 mei 13
Costa Rica 17   3545 21 juli 13
Kenia  16   3995 24 juli 13
Brazilië  16   4195 29 aug 13

FOTOREIZEN
Noorwegen, Varanger  7   1795 1 mei 13
Lesbos 8   1395 3 mei 13

CRUISES
Atlantic Odyssey 31   va 5890 29 maart 13
West-Pacifi c Odyssey 19   va 5095 25 maart 13
Cruise Kaapverdische Eilanden - Madeira  9   va 1130 5 mei 13
Kamtsjatka, Commandeur eilanden en Koerillen 13   va 5450 24 mei 13
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nieuwjaarsreceptie
DOOR CAROLINE WALTA - FOTO’S BOuDEWIJN SCHREINER

Het is niet ongebruikelijk dat onze voor-
zitter Frederik Hoogerhoud de nieuwjaars-
receptie benut om een Gouden Wulp uit te 
reiken. Alleen deze keer (zondag 6 januari) 
was de geëerde niet in persoon aanwezig. 
Niettemin barstte er een luid applaus los 
toen bekend werd gemaakt dat Ap Mos de 
onderscheiding opgespeld heeft gekregen. 
In eigen kring, bij hem thuis. Onze huis-
fotograaf Boudewijn Schreiner was daar-
bij aanwezig en heeft hij het heuglijke feit 
kunnen vastleggen. 

spiekbriefje van onze voorzitter

Gouden Wulp vliegt Ap Mos tegemoet

Ap kreeg de Gouden Wulp voor o.a. zijn 
jarenlange inzet voor ons ledenblad De 
Wulp, als noeste werker in de vogelrustge-
bieden, onmisbare achtervang en vervoer-
der van benodigde spullen voor de vogel-
wachterswerkdag.

Er werd nog tot sluitingstijd bijgepraat, 
geborreld, getoast en gesmuld van het 
heerlijke biologische buffet.

Een foto-impressie van de gezellige nieuw-
jaarsreceptie op zondag 6 januari in de 
sfeervolle caféboerderij van ATV Eigen 
Arbeid. 

En De Wulpcover is voor...
De redactie ontving prachtige foto’s en dit worden de voorpagina’s in 2013:

De Wulp
44e jaargang nr. 1 - februari 2013

Wulp omslagen 2013 proef.indd   1 07-02-13   13:43

De Wulp
44e jaargang nr. 2 - mei 2013

Wulp omslagen 2013 proef.indd   2 07-02-13   13:43

De Wulp
44e jaargang nr. 3  -  augustus 2013

Wulp omslagen 2013 proef.indd   3 07-02-13   13:43

De Wulp
44e jaargang nr. 4 - november 2013

Wulp omslagen 2013 proef.indd   4 07-02-13   13:43

nr. 1/feb. - wilde eend 
Rogier Mos

nr. 2/mei - wielewaal
Boudewijn Schreiner

nr. 3/aug. - slechtvalk
Hans van de Langkruis

nr. 4/nov. - baardman
André Kommer
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Bollen en beken
Lentevreugd ligt tussen Rijksdorp en 
Berkheide in Wassenaar en de Pan van 
Persijn in Katwijk. Het is een betrekke-
lijk nieuw natuurgebied. Het voormalige 
bollengebied is vanaf 2002 in twee fasen 
heringericht. Waar vroeger tulpen en hy-
acinten bloeiden zijn nu natte duinval-
leien en beekjes. Het 100 hectare grote 
gebied wordt begraasd door Schotse 
Hooglanders en Konikspaarden. Veel 
vlinders, libellen en vogels hebben 

Hugo Woudenberg zet zich 
in voor de veldleeuwerik 

Lentevreugd inmiddels ontdekt. De 
veldleeuwerik (Alauda arvensis) zat er 
al toen er nog bloembollen werden ge-
teeld. Bij de oplevering van het eerste 
deel van het nieuwe natuurgebied telde 
Lentevreugd 21 territoria en was daar-
mee een van de beste veldleeuwerik-
gebieden in Nederland. 

Veldleeuwerikenheuvel
Hugo Woudenberg schat dat er vorig jaar 
nog maar vier broedparen waren en dit 
jaar drie. Woudenberg: “Een schrikba-
rende achteruitgang, die deels te maken 
heeft met de vernatting van de zuidwest-
hoek van Lentevreugd. Daar bevonden 
zich de meeste territoria.” Maar er komt 
nog wat bij. Veldleeuweriken houden van 
open grasland, maar door de bezuini-
gingen heeft beheerder Staatsbosbeheer 
geen geld om het hele gebied te maaien. 
Door een bepaalde keuze in beheer 
wordt de plek waar zich de laatste ter-
ritoria bevinden sinds 2011 niet meer 
gemaaid. Met als gevolg dat de veldleeu-
werikenheuvel - zoals Woudenberg hem 

 Foto: Rogier Mos

DOOR ANNEMIEKE JANSEN

Het gaat niet goed met boerenland vogels zoals veldleeuwerik en patrijs. Dat blijkt uit 
cijfers die Birdlife International en de European Bird Census Council afgelopen juli 
bekend maakten. In 30 jaar tijd leven er ruim 300 miljoen minder vogels op het 
boerenland, een achteruitgang van 52 procent. Exacte cijfers voor nederland volgen nog, 
maar de verwachting is dat de trend in ons land niet anders zal zijn. In lentevreugd in 
Wassenaar gaat het in ieder geval niet goed met de veldleeuwerik. Hugo Woudenberg, 
die aan de rand van lentevreugd woont, heeft zich het lot van deze vogel aangetrokken 
en is in actie gekomen.

veldleeuwerik in zijn element
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noemt  - overwoekerd raakt met gras en 
duindoorn. Geen gunstige omstandig-
heden voor deze vogel dus.

Vogelzang
Hugo Woudenberg zou het vreselijk vin-
den als de veldleeuwerik uit Lentevreugd 
verdwijnt, alleen al vanwege zijn prach-
tige liedje. Woudenberg heeft iets met 
vogelzang. “Als jongetje hing ik uit het 
raam van mijn slaapkamer om, voor het 
slapen gaan, nog even te luisteren naar 
mijn ‘merel’. En als dienstplichtig mi-
litair, gelegerd in Duitsland, werd ik op 
patrouille geacht alarm te slaan voor het 
geval de Russen kwamen. Met mijn ver-
rekijker, zal ik nu maar bekennen, had 
ik meer oog voor de veldleeuweriken. 
Het zingend loodrecht opstijgen en al 
zingend blijven hangen, boeide me toen 
meer. Volgens Jac. P. Thijsse kunnen ze zo 
wel 8 minuten in de lucht hangen. Bij de 
Vogelbescherming weten ze te vertellen 
dat het record op 56 minuten staat.”

fonds
Om er voor te zorgen dat Lentevreugd 
voor de veldleeuwerik aantrekkelijk blijft 
heeft Hugo Woudenberg een fonds op-
gericht. Woudenberg: “Vorig jaar heb 
ik voor mijn 65e verjaardag mijn gasten 
gevraagd geld te doneren in het op te 
richten Leeuwerikenfonds. Dat heb ik 
dit jaar ook gedaan. Er zit nu voldoende 
geld in de pot om over te dragen aan 
Staatsbosbeheer.” Woudenberg heeft met 
de beheerder afgesproken dat het geld ge-
bruikt wordt om jaarlijks een bedrijf in 
te huren dat grote stukken gaat maaien. 
Zo komen er weer meer open gedeeltes en 
dat is gunstig voor de veldleeuwerik. Dit 
najaar kon er dankzij het fonds worden 

gemaaid. Staatsbosbeheer is er blij mee, 
want zonder het geld uit het fonds zou 
dat niet gebeurd zijn. 

Ook op andere manieren denkt 
Woudenberg mee over het beheer van 
Lentevreugd. Zo heeft hij onlangs voor-
gesteld om een nieuw pad aan te leggen 
dat bezoekers de gelegenheid biedt om 
een kortere droge voeten wandeling te 
maken door het gebied. Staatsbosbeheer 
heeft het plan overgenomen en inmiddels 
is het pad gerealiseerd met hulp van vrij-
willigers van IVN (Instituut voor natuur-
educatie en duurzaamheid). 

Hugo Woudenberg aan het werk

Bezoek Lentevreugd
Woudenberg, die zelf ook onderhouds-
werkzaamheden verricht in Lentevreugd, 
is trots op zijn ‘achtertuin’. De afgelopen 
tien jaar heeft het voormalige bollenge-
bied zich ontwikkeld tot een prachtig 
wandelgebied. Breng eens een bezoek aan 
Lentevreugd. Het gebied is vrij toegan-
kelijk. 

Kijk voor de speciale excursie o.l.v. Hugo op pagina 
15 van deze Wulp.

 Foto: auteur
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DOOR TOM LOORIJ

Deel 16: de patrijs
trijs stond al op de eerste Rode Lijst (uit 
1984!). Toen bedroeg de achteruitgang al 
ongeveer 75%. In de tweede Rode Lijst van 
1994 bedroeg die 90% en pas in 1998 vond 
het toenmalige Ministerie van Landbouw 
het tijd worden de jacht op deze Rode 
Lijst soort te sluiten. Dan te bedenken dat 
er al in 1991 een soortbeschermingsplan 
was vastgesteld met allerlei maatregelen 
die gunstig waren voor de patrijs. 
Wat is dan de echte oorzaak dat 
Groningen, Friesland, Flevoland, grote 
delen van de Veluwe en Utrecht nu volle-
dig ontvolkt zijn, een aaneengesloten ge-
bied van zo’n 10.000 ha oftewel eenderde 
van Nederland? 

De patrijs is een typische akkerbouw-
vogel. De schaalvergroting in de land-
bouw en de intensivering van de teelt 
heeft op tal van punten diep ingegre-
pen op de overlevingskans van de soort. 
Bestrijdingsmiddelen hebben het aanbod 
aan insecten en onkruiden verminderd. 
Doordat er efficiënter gewerkt werd, ble-
ven er minder restanten gemorst graan in 
de winter op de akkers liggen. Het oprui-
men van bosjes en kleine landschapsele-
menten zorgde ervoor dat de soort minder 
schuilplaatsen kreeg. De teelt van maïs en 
wintertarwe geeft verlies van dekking en 
foerageergelegenheid. De maatregelen uit 
het soortbeschermingsplan, zoals de aan-
leg van kruidenrijke akkerranden en het 
laten staan van stoppels in de winter en 
andere op natuurontwikkeling gerichte 
maatregelen in het kader van agrarisch 
natuurbeheer zijn zeker prijzenswaardig. 
Ze worden echter op veel te kleine schaal 

Vogels van de nederlandse Rode lijst

Rond 1950 moet ons land nog 200.000 koppels 
patrijzen als broedpaar gekend hebben. Dat is 
nauwelijks voor te stellen, want dat zijn er net 
zoveel als het aantal broedparen van de kievit 
of de kauw tegenwoordig. Hoeveel patrijzen 
zijn er nog over? Iets minder dan 10.000 paar. 
Dat betekent in ruim een halve eeuw een ach-
teruitgang van circa 95%. Geen wonder dus 
dat de patrijs op de Rode Lijst staat en wel als 
kwetsbaar. En ook geen wonder dus dat hij in 
dit jaar, 2013, is uitgeroepen tot “Vogel van het 
jaar” om speciale aandacht te vragen voor zijn 
bescherming.

Om meteen voor de anti-jachtfanaten 
een misvatting te ontzenuwen: de jacht 
op de patrijs had niets met deze achter-
uitgang te maken. Alleen in de eerste 
jaren na 1950 kan de jacht wellicht een 
bescheiden rol hebben gespeeld bij zijn 
achteruitgang. Maar is het zo vreemd dat 
met zulke geweldige aantallen de jacht op 
deze soort destijds was geopend? De pa-

VOGELPOSTZEGEL uIT DE COLLECTIE VAN TOM LOORIJ
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uitgevoerd om effectief te zijn voor de 
patrijs. Daarnaast worden die vaak geno-
men in gebieden waar helemaal geen of 
nauwelijks patrijzen voorkomen. 
En daar hebben we een ander kernpro-
bleem bij pogingen om de patrijzen-
stand weer te herstellen: de patrijs is een 
uitgesproken standvogel. Het is daarom 
heel moeilijk om verloren gegane ge-
bieden te herbevolken, zelfs als de leef-
omstandigheden daar zijn verbeterd. 
Herstelmaatregelen moeten dus gebeu-
ren vanuit regio’s waar in ieder geval nog 
patrijzen voorkomen. Behalve herstel van 
broedbiotoop is daarvoor ook nodig het 
vergroten van de overlevingskansen in de 
winter, onder meer door voldoende voed-
selaanbod.

Van oudsher hebben er vroeger kleine 
aantallen patrijzen in de omgeving van 
Den Haag in de duinen gebroed. Zij 
profiteerden van de aanwezigheid van 
duingraslanden met spaarzame begroei-

ing. Vegetatiesuccessie deed de patrijs 
in de jaren 90 in de duinen ten noor-
den van Den Haag verdwijnen. In het 
Westduinpark (in 1985 nog 6 broedpa-
ren!) verdween hij iets eerder. In Solleveld 
hield hij het nog het langst vol, maar in 
2008 werd ook daar de laatste broedende 
patrijs gemeld. Kansen op terugkeer zijn 
er in de duinen nauwelijks door de aan-
wezigheid van de vos. In het landelijk 
gebied mogen we de vos echter niet als 
hoofdoorzaak van de achteruitgang ver-
ketteren. Natuurlijk is predatie door de 
vos aangetoond, het zijn echter de grote 
veranderingen in het agrarisch landschap 
die de patrijs een plek op de Rode Lijst 
bezorgd hebben. Hopelijk kan uitroeping 
tot “Vogelsoort van het jaar” er in 2013 
voor zorgen dat er grotere financiële mid-
delen voor zijn bescherming ter beschik-
king worden gesteld.

Meer informatie over Het Jaar van de Patrijs 
op www.sovon.nl

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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Door antwoord te vinden op deze vragen, 
komen we o.a. meer over de ooievaar te 
weten en kunnen we de populatie en zijn 
leefgebied goed beschermen. 

Tellen dan maar!
Jaarlijks organiseert de Stichting Ooie-
vaars Research & Knowhow de landelijke 
ooievaarswintertelling. De telling van dit 
jaar (12-13 januari) stond niet alleen in 
het teken van de aantallen en plaatsen, er 
werd ook opgeroepen ringen af te lezen. 
Op deze manier is vrij nauwkeurig na te 
gaan waar een vogel zich bevindt en/of 
welke route deze aflegt.

De Haagse Vogelbescherming (HVB) or-
ganiseerde zondag 13 januari een telling 
en informatiemiddag in Den Haag, op het 
veld Reigersbergen tussen Huis ten Bosch 
en Park Marlot. In de loop van de mid-
dag brachten meer dan 60 personen een 
bezoek aan onze stand. Geïnteresseerden 
konden door de telescoop zeven ooie-
vaars op het weiland van “dichtbij” be-
kijken. In dit groepje was één geringde 
vogel, afkomstig uit Leidschendam.
De vroege ochtend van zaterdag 12 janu-
ari is er door vogelaars geïnventariseerd 

in de Haagse regio; dit leverde het aan-
tal van 37 ooievaars op (vorig jaar 30). 
Dankzij het aflezen van de ringen kon 
worden vastgesteld dat er ook vogels ver-
der uit de streek waren: uit Leidschendam, 
Zoeterwoude, Delft en zelfs een jonge 
ooievaar uit omgeving Woerden (geringd 

ooievaarstelling
Over thuisblijvers en reizigers
DOOR CAROLINE WALTA

Een aantal vogelsoorten verlaat ons land in het najaar. In de zomermaanden 
profiteren ze van de voedselrijkdom in ons land, alleen in de winter zijn er minder 
prooidieren en trekken de vogels naar het zuiden: frankrijk, Spanje en verder 
naar het Afrikaanse continent. De ooievaar is zo’n trekvogel. Maar toch blijft een 
deel overwinteren in nederland.  Hoeveel ooievaars zijn dit? Zijn dit de jongen, of 
juist de oudervogels? Waar reizen de ooievaars naar toe? Wat zijn hun routes en 
pleisterplaatsen? 

veel belangstelling voor de Haagse infomiddag op 
zondag 13 januari

8 juni 2012                                              25 juli 2012                                 23 aug 2012

 Foto: Loes Jalink
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op 15 juni 2012, op het nest in Zegveld). 
De 10 jonge ooievaars die door de HVB 
in juni 2012 zijn geringd op de nesten 
in resp. Den Haag, Rijswijk en Voorburg 
(waarvan 2 na uitvliegen dodelijk veron-
gelukt), zijn na september niet meer in 
Den Haag en omstreken gezien. Waar zul-
len ze naar toe zijn gereisd?

Haags jong aan de voet van de Pyreneeën
Enkele dagen voor de landelijke telling 
kregen wij bijzonder nieuws van het 
Vogeltrekstation; de organisatie waar de 
ring- en terugmeldgegevens centraal wor-
den geregistreerd. Vogelaars hebben één 
van onze Haagse jongen (van het nest 
op de flat aan de Smaragdhorst, geringd 
8 juni 2012) op 6 en 31 oktober waarge-
nomen in... Frankrijk. Bij Saint-Pée-sur-
Nivelle, aan de voet van de Pyreneeën. 
Slechts een paar vleugelslagen van de 
grens met Spanje!

Betekent dit gegeven dat meer (jonge) ooi-
evaars op trek gaan? Na een eerste kijk op 
de landelijke cijfers van recente tellingen, 
lijkt dit wel het geval te zijn. De afgelopen 
jaren is het aantal ooievaars toegenomen 
(daarom zijn er meer), maar is ook een 
groter deel in de winter op trek gegaan. 

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

Ringgegevens ooievaars
telling 1213 januari 
2013 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 (2008, verder geen gegevens) 
2400 (1994, broedvogel Wijk bij 

Duurstede)
2E344 (2012, geringd als jong op nest 

Zegveld bij Woerden)8 juni 2012                                              25 juli 2012                                 23 aug 2012
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Vanaf 2003 zagen we een stijgende lijn in 
de aantallen vogels en dieren die wij per 
jaar opvangen waarbij in 2009 een piek 
werd bereikt van 7.420. In 2011 was er 
met 6.480 dieren een lichte daling die in 
2012 nog verder doorzet naar 6.116. Deze 
schommeling in aantallen is  vrij gewoon. 
We kunnen niet precies aangeven wat 
daar de oorzaak van is. 

Ieder seizoen brengt een soort
Wel goed te verklaren is, dat ieder seizoen 
zijn specifieke slachtoffers brengt. Het 
voorjaar met de vele jongen, het najaar 
met de verdwaalde en uitgeputte trek-
vogels, de winter met kou- en ijsslacht-
offers. Met name langer aanhoudende 
weers extremen brengen vogels in de pro-
blemen. Dagen achtereen regen levert 
tientallen drijfnatte duiven op. Bij storm 
blijven vogels liever aan de grond en kun-
nen er uitputtingsverschijnselen ontstaan 
door ondervoeding en/of uitdroging. 

Vanaf half oktober dwarrelen de eerste 
houtsnippen binnen. Op hun trektocht 
van de bossen naar meer open terrein 
komen ze ook in stedelijk gebied terecht. 
Deze nachtelijke laagvliegers zijn bijna 
altijd raamslachtoffer: zij zien een ruit 
als een doorgang, niet als een gesloten 
obstakel. Bij langdurige vorst heeft deze 
gedrongen steltloper het extra moeilijk 
omdat de bosbodem bevriest en hij niet 

meer met zijn lange gevoelige snavel bij 
zijn voedsel kan komen. De calorierijke 
wormen en kevers blijven dan buiten be-
reik. In zo’n periode krijgen we tientallen 
houtsnippen binnen die totaal uitgehon-
gerd en flink onderkoeld zijn. Wij probe-
ren deze mooie vogels met hun perfecte 
camouflagetekening zo snel mogelijk 
weer op de been te krijgen.

Terugblik
Het jaar 2012 zit er alweer op en wij blikken terug met een overzicht. De teller van 
binnengekomen dieren in Vogelasiel De Wulp staat op... 6.116. naast 3.985 wilde 
vogels kwamen er 1.941 duiven binnen (inclusief stads en sierduiven). Verder 81 
kooi en volièrevogels. Dan nog 109 in de categorie “overig”. Dat zijn zoogdieren 
(egel, vleermuis e.d.) en één reptiel. 

houtsnip komt vaak in botsing met ruiten

Blauwe plekken
Ook hebben we afgelopen jaar weer vrij 
veel roofvogels binnengehad:  buizerd 
(14), havik (1), sperwer (7), slechtvalk (1), 
torenvalk (6),  bosuil (11), kerkuil (1), 
ransuil (5), velduil (1) en een Amerikaanse 
oehoe (1). In dit rijtje behoorden de 
velduil en de Amerikaanse oehoe tot de 
zeldzaamheden. Dit soort vogels levert 
vaak spannende momenten op. Het zijn 
soorten die we vaak nog nooit zo dicht-
bij gezien hebben. Het is vooral belang-
rijk op je hoede te zijn voor hun enorme 
kracht. Beetpakken met speciale leren 
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handschoenen, lange mouwen en ver weg 
houden van je gezicht.  De Amerikaanse 
oehoe kneep zo hard met zijn klauwen 
dat ik door de handschoen heen blauwe 
plekken in mijn vingers kreeg. Gedurende 
zijn herstel begon hij trouwens steeds 
meer te roepen, waarbij hij zijn naam eer 
aan deed. 

Vaak worden de grote roofvogels, nadat 
ze in De Wulp zijn aangesterkt,  overge-
dragen aan het Vogelrevalidatie Centrum 
in Zundert. Dit centrum heeft grote vo-
lières waarin de roofvogels alle ruimte 
hebben om weer ervaring op te doen met 
vliegen.

Speurtocht naar eigenaar
Andere bijzondere slachtoffers waren: een 
alpenheggemus (helaas dood bij binnen-
komst), een kuifaalscholver, appelvink, 
Groenlandse tapuit, kwartelkoning, pest-
vogel, porseleinhoen, casarca, Saksische 
eend, versicolortaling, witborstraaf en 
een Australische zwartkopibis. Inheemse 
vogels - die wild in ons land voorkomen - 
worden na herstel weer vrijgelaten in de 
natuur. De zogenoemde ‘exoten’ moeten 
elders ondergebracht worden. De ring 
van de vogel vormt dan een onmisbaar 
aanknopingspunt. Na enig speurwerk 

sperwer jaagt in de stad op kleine zangvogels

Aan het einde van het jaar 
bereikte ons het schokkende 
bericht dat onze trouwe asiel
medewerker Ruud de Fouw 
plotseling niet meer bij ons was. 
In de nacht van donderdag 29 
op vrijdag 30 november 2012 is 
hij in zijn slaap aan een hartstil
stand overleden. 
Ruud heeft negen en een half 
jaar met ontzettend veel inzet 
en enthousiasme in het asiel 
gewerkt. Met zijn zorgzame in
borst was hij er niet alleen voor 
de vogels, maar zeker ook voor 
de mensen die het asiel beman
nen. Ruud deed de boodschap
pen, bracht vogels weg, zette 
koffie, hield de financiën bij en 
voerde en passant ook de vogels. 
Het hoeft geen betoog dat we 
hem allemaal enorm missen! 
We hebben hem op 6 december 
met een grote groep uitgeleide ge
daan en de laatste eer bewezen.  
Beste Ruud, veel dank voor al je 
warme betrokkenheid. 
Rust in vrede.

In MEMoRIAM

werd duidelijk dat de zwartkopibis af-
komstig was uit Diergaarde Blijdorp in 
Rotterdam. Uit hun administratie bleek 
dat het dier een jaar eerder uit zijn ver-
blijf ontsnapt was. De verzorger heeft de 
vogel direct bij ons opgehaald. De wit-
borstraaf was ook geringd en is door de 
Haagse Dierenambulance  herenigd met 
de rechtmatige eigenaar. De ongeringde 
casarca bleek heel slecht ziende en is on-
dergebracht bij een Haagse kinderboerde-
rij waar hij zich prima thuis voelt op een 
beschutte plek met een vijver.
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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.

Zaterdag 23 februari 2013
Reeuwijkse plassen
Lange ochtendexcursie **/*** (zie kader)
In de komende maanden zitten de plas-
sen, die in de 18e eeuw zijn ontstaan door 
veenwinning, vol met duizenden eenden. 
De Reeuwijkse Plassen veranderen momen-
teel ingrijpend. Het water wordt schoner en 
er komen meer natuurvriendelijke oevers. 
Dit alles zal ook de vogelwereld ten goede 
komen. Zit er tussen de grote aantallen 
smienten op “De Surfplas” misschien nog 
een verrassing?
Leiding: Ton Haase en Henk Wardenaar
Tijdstip: 8.30 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats Bezuiden-
hout seweg 73 (Ministerie van EL&I)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 9 maart 2013
Boer Geijsel en langs het Markermeer
Dagexcursie met eigen vervoer** (zie kader)
We rijden via het landgoed van Boer Geijsel 
en hopen hier de IJslandse grutto’s en 
meerdere voorjaarstrekkers aan te tref-
fen. Daarna gaan wij langs de rand van het 
Markermeer van Holysloot tot Enkhuizen. 

Onderweg maken we korte wandelingen 
waar we uitzicht hebben op de polders land-
inwaarts en het water aan de andere kant. 
Leiding: André Kommer
Tijdstip: 8.30 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats Bezuiden-
houtseweg 73 (Ministerie van EL&I)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: vervoer

Zondag 24 maart 2013
Tafelbergheide (Crailoo)
Dagexcursie met eigen vervoer ***(zie kader)
De Tafelbergheide is een hoog gelegen, 
glooiend heideterrein gelegen in het Gooi. 
Wij maken tijdens onze wandeling door het 
gebied kans om de grauwe klauwier en raaf 
waar te nemen.
Leiding: Ton Haase
Tijdstip: 8.00 uur
Kosten: vervoer
Verzamelpunt: Parkeerplaats Bezuiden-
houtseweg 73 (Ministerie van EL&I)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres

Zaterdag 30 maart 2013
Het Weegje bij Gouda en omgeving  
Waddinxveen
Dagexcursie met eigen vervoer ***(zie kader)
Hier gaan wij kijken naar kieviten en grut-
to’s. Mogelijk zitten er ook nog andere 
leuke vogels in dit gebied. 
Leiding: Nicolette Rab
Tijdstip: 8.00 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats Bezuiden-
houtseweg 73 (Ministerie van EL&I)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: vervoer

 
    Dag(deel)excursies

Belangrijke mededeling: Bij verhindering dit graag uiterlijk 48 uur voor de excursie laten weten

Per 1 maart 2013 
is het verzamelpunt weer

Bezuidenhoutseweg 73 
(Parkeerplaats Ministerie van 

EL&I, voorheen ons oude plekje bij 
Ministerie van Landhouw)

LET OP! 
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    Dag(deel)excursies

Zondag 7 april 2013
Maasvlakte 2
Dagexcursie met eigen vervoer **(zie kader)
De Tweede Maasvlakte is zover gereed dat 
wij vanaf hier de bewegingen van de zeevo-
gels kunnen bekijken. Mogelijk treffen wij 
nog trekvogels die op weg zijn naar het noor-
den. Tevens zullen wij een bezoekje brengen 
aan het informatie centrum Futureland.
Leiding: Jaap Zoet
Tijdstip: 8.30 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats Bezuiden-
houtseweg 73 (Ministerie van EL&I)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: vervoer

Zondag 14 april 2013 
lentevreugd Wassenaar
Ochtendexcursie met eigen vervoer*** (zie kader)
Lentevreugd is een natuurontwikkelings-
gebied dat al enkele jaren oud is. Hugo 
Woudenberg (zie pagina 6 van deze Wulp)  
probeert de veldleeuwerik als broedvogel 
voor het gebied te behouden. Wij kijken of 
hem dit lukt en we zien ongetwijfeld diverse 
vogelsoorten. 
Leiding: Hugo Woudenberg
Tijdstip: 8.30 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats Lentevreugd 
Katwijkseweg ter hoogte van de Koks-
hornlaan te Wassenaar (bij rotonde op de 
N441 tussen Wassenaar en Katwijk)  
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: geen

Zaterdag 20 april 2013 
Tiengemeten
Dagexcursie met eigen vervoer **(zie kader)
Ook dit jaar proberen we ons al fietsend en 
wandelend over het eiland te verplaatsen. 
Tiengemeten is een boeiend stukje ruige na-
tuur dat nog steeds in ontwikkeling is. Deze 
dag bezoeken we zowel het uiterste westen 
als het uiterste oosten van Tiengemeten. 
Leiding: André Kommer
Tijdstip: 8.30 uur

Verzamelpunt: Parkeerplaats Bezuiden-
houtseweg 73 (Ministerie van EL&I)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: vervoer, veerpont € 3,50 (op ver-
toon van ledenpas Natuurmonumenten 
€ 0,50 korting), fietshuur € 5,00. 

Vrijdag 3 mei 2013 
nachtegalen excursie Meijendel
Late avondexcursie met eigen vervoer** (zie 
kader)
Zoals vorig jaar een excursie in de avond-
uren waarbij het met vogelzang steeds min-
der wordt, maar de nachtegaal zich steeds 
meer zal laten horen. 
De excursie zal ongeveer 1  tot 2 uur duren.
Leiding: Ton Haase
Tijdstip: 19.15 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats Boerderij 
Meijendel 
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: geen

Woensdag 8 mei 2013
Jeugdexcursie in De Uithof
Ochtend excursie met eigen vervoer **(zie kader)
Deze excursie is in het bijzonder voor de 
jeugd georganiseerd en vindt plaats in De 
Uithof, het park aan de zuidkant van Den 
Haag. Hier kan volop van de natuur worden 
genoten. 
Leiding: Jaap Zoet
Tijdstip: 9.00 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats eindpunt lijn 
4 Randstadrail
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: geen

Zaterdag 25 mei 2013 
Groene Jonker en Ruygeborg bij 
nieuwkoop   
Dagexcursie met eigen vervoer **(zie kader)
Op zoek naar de kemphaan, grutto en mo-
gelijk krijgen we porseleinhoen en kleinst 
waterhoen in beeld. 
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Leiding: Nicolette Rab
Tijdstip: 8.00 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats Bezuiden-
houtseweg 73 (Ministerie van EL&I)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 1 juni 2013 
Zouweboezem en de langs de lek
Dagexcursie met eigen vervoer**/***(zie kader)
De Zouweboezem tussen Ameide en 
Meerkerk is een in de veertiende eeuw ge-
graven boezemwater,dat polderwater moest 
opvangen en afwateren naar de Lek. Naast 
vochtige graslandjes vinden we hier riet-
moerassen. Purperreiger, porseleinhoen en 
zwart stern zijn kenmerkende vogelsoorten 
van het gebied. Rietgors, kleine karekiet 
en rietzanger zijn er algemeen. We maken 
een flinke wandeling. Daarna bezoeken we 
het natuurcentrum de Schaapskooi in de 
Vijfheerenlanden, waar we ook een wande-
ling maken. Bij voldoende tijd nemen we 
nog een kijkje langs de Lek.
Leiding: André Kommer
Tijdstip: 08.30 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats Bezuiden-
houtseweg 73 (Ministerie van EL&I)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: vervoer.

 
    Dag(deel)excursies                                                                               CEl cursussen

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 het Ministerie 
van EL&I, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den 
Haag, tenzij anders genoemd.
Opgave: Voor alle excursies dient u zich vooraf op 
te geven bij de contactpersoon van de CEL (tenzij 
anders genoemd). 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.

Lezing
Maandag 18 maart 2013
Spreker: Frank Majoor

Onderwerp: ringen nijlganzen en kok-
meeuwen in Den Haag 
Frank is bezig met een onderzoek in 
Den Haag en omgeving en heeft daar-
voor nijlganzen en kokmeeuwen ge-
ringd. Het zal een interessante avond 
worden, omdat wij deze vogels dage-
lijks zien en zelf een bijdrage kunnen 
leveren aan het onderzoek.

16

mailto:hvbexcursies@live.nl
chauffeur.Om
chauffeur.Om


 
    Dag(deel)excursies                                                                               CEl cursussen

In deze cursus leert u in drie avonden en 
op één excursie waar u op moeten letten 
om te weten welke vogel u precies ziet en/
of hoort.

Data: 27 maart - 17 april - 24 april 2013 
(woensdagavonden)
Tijd: 20.00 tot 22.15 uur (incl. pauze met 
gratis koffie/thee)
Locatie: Milieu Service Punt Zuiderpark, 
Anna Polakweg 7, (ingang Kinderboerderij 
Zuiderpark Vreeswijkstraat), 2533 SW 
Den Haag.
Excursie: datum en tijd zal tijdens de cur-
sus worden vastgesteld.

Overigens is deze cursus leuk te 
com bineren met onze vier Vroege 
Vogelwandelingen in april (zie pagina 
26 van deze Wulp).

De kosten voor de gehele cursus, inclu-
sief documentatie bedragen € 19,-, over te 
maken op bankrekening 271 84 86 t.n.v. 
Haagse Vogelbescherming (afd. excur-
sies) o.v.v. “cursus”.

Het aantal plaatsen is beperkt, dus zorg 
dat uw betaling tijdig binnen is. Als de 
cursus is volgeboekt, dan wordt uw beta-
ling teruggestort. Jongeren onder 16 jaar, 

over niet al te lange tijd wordt het toch écht weer lente! De vogels die de winter 
bij ons hebben doorgebracht gaan ons verlaten en de broed vogels die wij hebben 
moeten missen, keren terug uit warme(r) oorden.

Bereid u voor en kom te weten welke soorten u kunt verwachten in de weilanden, de 
bossen, op de plassen en natuurlijk in uw straat, uw tuin, op uw balkon enzovoort!
Neem ook dit jaar weer deel aan onze

Vogelherkenningscursus door de bekende Eduard Opperman

Voor leden en nietleden

mits begeleid door een ouder, kunnen de 
cursus GRATIS volgen. 

Alle verdere inlichtingen kunt u krijgen 
bij Jan Pietersen, tel. 070 367 2585 / 06 19 
418 122 of e-mail hvbexcursies@live.nl of 
jan.pietersen@planet.nl.

Wij zien u graag!

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
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Het was de tijd dat omgaan met een ander 
- wat omvangrijker - dier aan onze kust 
menig krantenkop sierde. En wel één 
met doopnaam Johannes: een bultrug 
die op een kille winderige zandplaat ten 
zuidwesten van Texel zijn laatste dagen 
doorbracht. Of eigenlijk haar laatste 
dagen. Johannes zou immers postuum 
een vrouwtje blijken te zijn. Na het uit-
blazen van de laatste adem werd er zelfs 
een stille tocht georganiseerd. Grote ver-
liezer bij al dit vertoon: de milieuorga-
nisaties. Ecomare en Zeehondencrèche 
Pietersburen duikelden over elkaar 
heen, de Dierenbescherming, het Wereld 
Natuurfonds en Greenpeace ook. Jammer. 

Wat heeft dit met de huiskraai te maken? 
Welnu, dat ook hier milieuorganisaties 
en dierenbelangenorganisaties het ho-
peloos met elkaar oneens bleken te zijn. 
De Haagse Vogelbescherming huldigt 
als standpunt qua exoten, dat zolang 
ze geen bedreiging zijn voor de volksge-
zondheid en geen verdringing veroor-
zaken van inheemse vogels, ze met rust 
gelaten zouden moeten worden. 
Deze  kwestie ligt genuanceerd. Zo kijk 
ik er zelf ook tegenaan. Waarbij ik voor 
de goede orde vermeld - mocht ik tus-
sen de regels door een bepaalde kant op 
schieten - dat ik dit geheel op eigen titel 
schrijf.

DOOR WIM KOOIJ

In december was er opeens veel commotie, zeg maar gekrijs. niet zozeer van de 
huiskraai, maar vooral van al diegenen die een mening hadden over het hoe nu verder 
moest met deze exoot. of is het eigenlijk geen exoot? op gezag van de rechter zou de 
populatie van een kleine 30 stuks uit Hoek van Holland mogelijk verdwijnen. Emoties 
gingen alle kanten op. Kranten kwamen met uitgebreide berichtgeving. ook in mijn 
omgeving tekende ik veel signalen op. Van “dit mag niet gebeuren, het is uniek dat 
ze daar zitten” tot “een paar kraaien, waar hebben ze het over?” En van “die vogels 
doen niks” tot “die rotbeesten, laat ze toch oprotten.”

De huiskraai
Veel gekrakeel en 
gekrijs over een 
groep vogels

 Foto: André Kommer
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Wie is deze “nieuweling”? 
Op afstand hebben we met een wat uit 
de kluiten gewassen kauw te maken. De 
huiskraai meet  40 centimeter. Net als de 
kauw heeft de huiskraai een grijs, glan-
zend verenkleed waarmee kruin, hals en 
bovenborst bedekt zijn. De verwantschap 
met de kauw is zo groot dat er incidenteel 
ook paarvorming tussen beiden plaats-
vindt. Dit gebeurde onder meer met een 
huiskraai die in de jaren rond de eeuw-
wisseling in Renesse op Schouwen ver-
bleef. Deze paarde in het voorjaar van 
2001 met een kauw, waarbij het overigens 
niet tot broedresultaat kwam. 

Huiskraaien komen al lang voor in de 
landen rond de Indische Oceaan zoals 
India, Thailand en Sudan. In Afrika heeft 
de verspreiding zich steeds verder in zuid-
waartse richting ontwikkeld, tot aan de 
oostkust van Zuid-Afrika. Durban wordt, 
door degenen die de strijd met de huis-
kraai willen aangaan, als schrikbeeld op-
gevoerd. Hier nam de stand vanaf 1972 in 
een kwart eeuw toe van “een enkeling” tot 
“enkele tienduizenden”. 

Huiskraaien leven in groepen, ze slapen 
en nestelen het liefst in bomen. Als leefge-
bied hebben ze een voorkeur voor steden 
en dorpen.  Ze komen vooral voor aan de 
kust en zijn in sommige havensteden zo 
algemeen, dat ze daar als een plaag wor-
den beschouwd. Zo dus ook in het Zuid-
Afrikaanse Durban en in mindere mate 
het Egyptische Suez.

De huiskraai in nederland
In Europa werd vermoedelijk voor het 
eerst een “wilde” Huiskraai gezien in 
Ierland in 1974. Het betrof hier een exem-

plaar dat met zekerheid was meegeko-
men met een schip uit het oorspronkelijk 
leefgebied. Voor vrijwel alle andere waar-
nemingen na die tijd, onder andere uit 
Denemarken en Spanje, geldt hetzelfde. 
Zo ook voor de vogels die in Nederland 
zijn waargenomen. Meestal betreft het 
losse vogels die lange tijd prima kunnen 
overleven. 

Hoek van Holland is in Europa voorals-
nog uniek wat de huiskraai betreft. Over 
hoe lang de huiskraai rond de haven-
plaats vertoeft, doen verschillende lezin-
gen de ronde. Sommige bronnen gaan 
terug naar waarnemingen sinds 1964, 
maar de betrouwbaarheid daarvan laat te 
wensen over. Zeker is dat de vogel sinds 
1994 wordt gesignaleerd. Destijds betrof 
het twee exemplaren en dat was onder-
scheidend van vrijwel alle waarnemingen 
tot dat moment in Europa. Het tweetal 
zal - net als andere in Europa waargeno-
men huiskraaien - als verstekeling op een 
schip uit Azië of Afrika ons land zijn bin-
nengekomen. Maar helemaal zeker is dit 
niet. Bovendien is het niet bewezen dat als 
ze met een schip zijn gekomen, dit vrij-
willig is gebeurd. En ook niet dat als ze 
met een schip zijn gekomen, ze dat dan 
vrijwillig hebben verlaten.

Aangezien het een duo betrof en blijkbaar 
een man en een vrouw, ontstond de mo-
gelijkheid tot voortplanting. Het eerste 
broedgeval was in 1997. Daarna volgde 
enkele jaren waarin telkens één of twee 
broedparen waren met doorgaans twee 
of drie jongen. De aanwezige aantallen 
stegen: van 12 in 2003 tot 23 in 2008. 
De huidige populatie bestaat nu ver-
moedelijk uit een kleine 30 exemplaren. 
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Afgaande op slaapplaatstellingen door 
Sovon (Vogelonderzoek Nederland) valt 
te bepalen of er sprake is van lichte toe-
name, stabilisatie of zelfs geringe afname. 
Het maximum aantal dat werd geteld was 
waarschijnlijk 29 in januari 2011.
Aangezien de huiskraai normaal in (sub)
tropische omstandigheden leeft, werd er 
rekening mee gehouden dat de stand zou 
teruglopen bij koudere winters. Van 1998 
tot en met 2008 waren alle winters zacht. 
De laatste vier winters sinds 2009 waren 
niet heel streng, maar kenden wel alle-
maal een periode van substantiële vorst. 
Er lijkt echter geen enkele correlatie tus-
sen winterweer en de stand van de huis-
kraai waar te nemen.

Buiten Hoek van Holland zijn de laatste 
15 jaar op enkele plekken in Nederland 
solitaire huiskraaien gezien. Het gaat 
bijna altijd om kustlocaties. Eerder werd 
Renesse genoemd, maar in Zeeland had 
ook Breskens enige tijd een huiskraai. 
Tevens zijn er waarnemingen gedaan in 
Noord-Friesland en op Schiermonnikoog. 
De enige waarneming van een exemplaar 
dat (kortstondig) in het binnenland 
verbleef komt uit de provincie Utrecht. 
Dit betrof vermoedelijk een exemplaar 
ontsnapt of vrijgelaten uit een collectie. 
Verder verbleef de huiskraai tijdelijk in... 
Den Haag.

De huiskraai en Den Haag
Dat de huiskraai zo prominent naar 
voren komt in deze Wulp heeft er tevens 
mee te maken dat Hoek van Holland op 
eenvoudige fietsafstand van ons “werkge-
bied” ligt. Maar ook onze stad zelf kreeg 
met de huiskraai te maken. Tussen 1998 
en 2005 werden er zo nu en dan waar-

nemingen van gedaan. In het voorjaar 
van 2003 waren er vier vogels aanwezig 
in Ockenburgh, mogelijk een paar met 
jongen uit een eerder jaar. Dat zorgde 
destijds voor wat onrust. Immers vanuit 
het zuiden had de huiskraai Den Haag 
bereikt en wellicht ging de soort spoedig 
onze stad overspoelen. 

Niets van dat alles. De twee adulte exem-
plaren leken even aanstalten te maken 
om te gaan broeden. Echter concrete aan-
wijzingen dat het daadwerkelijk die kant 
op zou gaan, bleven uit. Na 2005 is er zo 
nu en dan een huiskraai gemeld in onze 
stad. Afgelopen juli 2012 vertoefden twee 
(mogelijk drie) exemplaren enkele dagen 
de buurt van een tramhalte aan de Melis 
Stokelaan. Deze waarneming is goed ge-
documenteerd, onder andere met foto-
materiaal. De meeste waarnemingen van 
de laatste jaren bleken echter achteraf on-
juist te zijn. Alsnog bleek het te gaan om 
een wat lichter gekleurde zwarte kraai of 
om een wat groot uitgevallen kauw.

En nu?
De geschiedenis sinds 1994 wijst uit dat 
huiskraaien niet ver uitzwermen van de 

een kijkje nemen waar etensresten of visafval te 
vinden is

 Foto: André Kommer
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enige broedplaats in Nederland, Hoek van 
Holland. In bijna 20 jaar is de soort zeker 
niet explosief toegenomen. Gevallen van 
schade of overlast uit Nederland lijken 
er niet te zijn. De aanwezigheid van de 
huiskraai bij een snackbar wordt door 
de uitbater niet als hinderlijk ervaren. 
Natuurlijke vijanden kent de huiskraai 
niet of nauwelijks. Wel is er voedselcon-
currentie van de kauw, zwarte kraai en 
van diverse meeuwensoorten. De huis-
kraai kan zich tussen de genoemde soor-
ten blijkbaar prima handhaven, maar is 
niet dominanter dan de andere. Bewijs 
dat ze een bedreiging vormen voor wie 
dan ook is er niet. 

Over het laatste wordt door degenen die 
de strijd met de huiskraai aanbinden ge-
zegd dat het bewijs er misschien niet is, 
maar er wel aanwijzingen toe bestaan. 
Daarbij wordt gedoeld op de ervaringen 
in Oost-Afrika, waar de soortenrijkdom 
afnam toen er meer huiskraaien kwamen. 
Overigens is de uitbreiding in Afrika 
deels moedwillig veroorzaakt door uit-
zetting van de soort, met als oogmerk het 
opruimen van afval. Ook in andere lan-
den waar ze niet inheems waren, zoals in 
Australië, riep de soort gemengde gevoe-
lens op en werd verantwoordelijk gehou-
den voor schade van uiteenlopende aard. 
Negatieve effecten op inheemse broedvo-
gels werden daarbij aannemelijk geacht. 
Dezelfde sceptici stellen dat de populatie 
van de nijlgans en de halsbandparkiet de 
eerste twee decennia in Nederland klein 
en compact was, om later alsnog fors te 
groeien.  
Er zou eveneens “een belangrijke inter-
nationale verantwoordelijkheid” op de 
schouders van de Nederlandse overheid 

liggen. Hoek van Holland zou de “step-
ping stone” kunnen worden van versprei-
ding naar de rest van Europa. Verder 
doemde het spook op van vermeende la-
tente volksgezondheidsrisico’s. De huis-
kraai zou parasieten kunnen verspreiden, 
buikloopziekten veroorzaken en er zou 
een verband gezien kunnen worden met 
verspreiding van de vogelgriep. 

Voor de provincie Zuid-Holland vormde 
dit lijstje voldoende aanleiding om een 
eind te maken aan de Hoekse popula-
tie en erop aan te sturen alle aanwezige 
huiskraaien te doden. Het initiatief tot 
het elimineren lag overigens niet bij de 
provincie, maar reeds begin 2010 bij de 
Rijksoverheid, het (toenmalige) minis-
terie van LNV (Landbouw Natuur en 
Visserij). De Faunabescherming wendde 
zich onlangs tot de rechtbank en heeft 
om schorsing gevraagd. Dit om te voor-
komen dat de dieren zouden worden 
gedood voordat het door hen aangete-
kende bezwaar tegen de ontheffing in 
behandeling komt. De zaak diende op 
27 december bij de Haagse rechtbank. 
Die wees het schorsingsverzoek van De 

pamflet op het station van Hoek van Holland

 Foto: Theo H
ortensius
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geven er nog niet klaar mee te zijn. De 
milieuorganisaties blijven hopeloos ver-
deeld en de “groene politiek” zit evenmin 
op één lijn. De Partij voor de Dieren ging 
op 22 december voorop in een protest-
actie tegen de provincie en vindt dat de 
vogels met rust gelaten moeten worden. 
Groen Links is weliswaar tegen afschie-
ten, maar is van mening dat “het weg-
vangen van de vogels en uitzetten in hun 
oorspronkelijke habitat overwogen moet 
worden.”

Enfin, de huiskraai zal de komende tijd 
nog wel verantwoordelijk blijven voor het 
nodige gekrijs.

 Foto: Theo Hortensius

Faunabescherming toe. De overweging 
van de rechtbank daarbij was dat de huis-
kraai al sinds 2001 voorkomt op de wet-
telijk vastgestelde lijst van beschermde 
inheemse diersoorten. 

Over het “inheemse” valt natuurlijk te 
discussiëren, het feit dat de dieren hier 
op eigen kracht zijn gekomen is daarbij 
bepalend. Voor inheemse diersoorten 
geldt de verplichting te streven naar “een 
gunstige staat van instandhouding” en is 
uitroeien onder geen enkele omstandig-
heid toegestaan. 
Is de huiskraai nu gewoon welkom? Dat 
valt te bezien. De provincie heeft aange-

    Van de PR Commissie                         TEKST EN FOTO’S LOES JALINK

natuurverkenners
Op zondag 25 november was de jaar-
lijkse slotdag van de Natuurverkenners 
in de Haagse Hogeschool. De Haagse 
Vogelbescherming (HVB) stond daar samen 
met de Egelopvang. Aan een groot aantal 
tafels werd enthousiast geknutseld. Met 
dank aan Nastja voor het regelen van uilen-
braakballen, konden de kinderen ze uitplui-
zen. Op zoek naar ‘bewijs’ van wat een uil 
zoal eet. Vinden de kinderen muizenbotjes, 
dotjes haar? Of andere verrassingen? 
Ook het maken van wintervoer voor de vo-
gels was in trek. Een dennenappel insmeren 

met (biologische) pindakaas en dan in vo-
gelzaad dopen. Touwtje eraan en ophangen 
maar! Met dit koude winterweer smullen de 
vogels er ongetwijfeld van. 

uilenballen uitpluizen

wethouder Baldewsingh ontvangt dvd “Ooievaars 
Natuurlijk”

Op onze informatiepanelen hadden we al-
lerlei informatie over beide verenigingen 
tentoongesteld. Bij de HVB lag deze keer 
de nadruk op de ooievaars. Dit naar aanlei-
ding van de pas uitgebrachte dvd met onder 
andere de film “Ooievaars Natuurlijk”. 
Mede-maker Monique van den Broek heeft 
een exemplaar kunnen aanbieden aan wet-
houder Baldewsingh.

23



24

Gezien in de regio - half oktober 2012 tot half januari 2013

DOOR TOM CLAESSENS

Onze website liet in deze periode mis-
schien niet zo heel veel spectaculaire 
waarnemingen zien, maar tegen het einde, 
rond de jaarwisseling, was er wel een op-
zienbarende melding van een klein vogel-
tje: tussen 29 december en 6 januari werd 
met regelmaat in de Bosjes van Poot een 
Humes bladkoning gezien. De vogel heeft 
ook rondgezworven in ons vogelrust-
gebied “Dr. Abraham Schierbeektuin”. 
Het is een vrij zeldzame verschijning in 
Nederland, maar werd in dezelfde peri-
ode ook in Katwijk aan Zee gemeld.

in fraaie figuren zwermende spreeuwen 
en een groepje van 16 vliegende strand-
lopers boven de Starrevaart; de melding 
waarmee hij deze periode op 16 okto-
ber opende. Een paar dagen later werd 
daar een zwarte stern gezien. Duizenden 
spreeuwen werden ook gezien bij een van 
hun slaapplaatsen in Noord-Wassenaar. 
Bijzonder was ook de waarneming op 17 
oktober van een klapekster in Meijendel; 
die werd - anders dan vorig jaar - later niet 
meer opnieuw gemeld. 

Meijendel (inclusief de Kijfhoek en 
Bierlap) leverde ook dit keer weer veel mel-
dingen op. Waarnemingen (vaak meer-
malen) van: goudhaantjes, boomleeuweriken, 
tjiftjaf, sneeuwgorzen, slechtvalk,  houtsnip, 
grote zaagbekken, nonnetjes, velduil, ransuil 

 
   Veldwaarnemingen

Humes bladkoning aan de Laan van Poot laat zich 
heel even zien

 Foto: Vincent van der Spek

Misschien is het ook niet spectacu-
lair, maar als je op een dag, zoals André 
Leegwater op 10 januari, achter de bran-
ding bij de Scheveningse strandopgang 
niet alleen een roodhalsfuut ziet, maar 
- als het ware terloops - ook melding 
maakt van: drieteen-, dwerg- , storm-, kok-, 
zilver- en grote mantelmeeuwen, zeekoeten, 
alken, roodkeelduikers, zwarte zee-eenden en 
een eider, dan heb je toch minstens een 
goede dag gehad. Spectaculair was voor 
Arris Jan Ekris de show van duizenden, 

Humes bladkoning
Waar de bladkoning een vogel is van 
de Siberische taiga, broedt de Humes 
bladkoning (Latijn: Phylloscopus humei) 
in de bergbossen in Centraal-Azië. 
Tijdens hun herfsttrektocht dwalen ze 
een enkele keer af naar West-Europa. 
Bladkoningen zijn goudhaanachtige vo-
gels. Ze fladderen meestal constant in 
de struiken of boomkruinen, waardoor 
ze zich vaak moeilijk laten zien. Deze 
vogeltjes worden meestal ontdekt op 
hun roep. Op deze website staat een 
uitgebreide database met vogelgelui-
den: www.xenocanto.org. (Engelstalig, 
vogelnaam kunt u in Latijn ingeven wat 
in bijna elke vogelgids genoteerd staat).

www.xeno-canto.org
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   Veldwaarnemingen

en bijna alle soorten mezen, waaronder 
één witkopstaartmees. Vermeldenswaard 
zijn de waarnemingen van wilde zwa-
nen op 8, 11 en 21 december. De raven, 
die in de vorige periode vooral boven 
de Horsten en de Duivenvoordse en 
Veenzijdse polder werden gezien, werden 
in deze periode vooral in Meijendel waar-
genomen. Hierboven is al de melding van 
een houtsnip in Meijendel genoemd, maar 
ook elders in de regio werd die regelma-
tig waargenomen: in de Scheveningse 
Bosjes, bij ATV Zonnegaarde, op de 
Waalsdorpervlakte en in Voorburg. 

De slechtvalk is met regelmaat boven de 
stad waargenomen. Andere roofvogels 
die werden gemeld waren: een sperwer, die 
op 7 januari in een stadstuintje een merel 
doodt en oppeuzelt, en een havik boven de 
Duchattelstraat.

De Zandmotor levert ook steeds weer 
leuke waarnemingen op. In deze peri-
ode een ijseend, tien sneeuwgorzen, een 
middelste zaagbek, een kanoet en een parel-
duiker. Vanuit de haven in Scheveningen 
werd nog gemeld: drieteenmeeuw, oever-
piepers en paarse strandlopers. Verder werd 
op 17 november in de binnenhaven van 
Scheveningen - zo ongeveer midden in 
de aankomst van Sinterklaas - een velduil 
waargenomen en dat is toch wel heel apart. 
De uilensoort die nog niet is genoemd: 
een bosuil op 25 oktober in Rijswijk en op 
26 november in het Statenkwartier.

Tijdens een excursie van de Haagse 
Vogelbescherming in de Horsten op 
27 oktober, werd een casarca gespot. 
Meldingen van andere eenden (voor zover 
nog niet genoemd) waren: krakeenden in 

Loosduinen en op 21 december zelfs 
een groep van 52 stuks in Wassenaar, 
samen met kuifeenden, slobeenden en wilde 
eenden. De wintertalingen waren te zien 
in Clingendael, waar op 8 januari ook 
smienten tussen de brandganzen zaten. 
Op dezelfde dag werd een mandarijneend 
gezien in de slootjes langs de Generaal 
Spoorlaan in Rijswijk. Op 13 januari 
zwom er een krooneend in de tankgracht 
achter park Oosterbeek.

Mooie waarnemingen in het buitenge-
bied waren die van een baardmannetje in 
Lentevreugd (Wassenaar) op 24 okto-
ber; 9 grote zilverreigers, samen met 4 bui-
zerds en een opvliegende watersnip in de 
Westeindse Polder (Leidschendam) op 
12 november; een groep van tenminste 
62 grote Canadese ganzen op een van de 
Wassenaarse landgoederen (7 december); 
een goudvink in Kijkduin op 21 decem-
ber en 12 kleine zwanen op een weiland in 
Midden-Delfland op 23 december. Op 13 
januari werden op Vogelplas Starrevaart 
en de Meeslouwerplas (Leidschendam) 
30 grote zilverreigers waargenomen en een 
groep van 11 kleine zwanen; ook was er 
een overwinterende kemphaan te zien en 
op het slik een groot aantal wulpen. Maar 
Jouke Karper sloot deze periode een dag 

grote bonte specht in een tuin aan de Haagse Parkstraat

 Foto: Lis Bakker
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later op dezelfde plaats af met 36 grote zil-
verreigers, 20 kleine zwanen, een ijsvogel een 
groot aantal bergeenden, pijlstaarten en heel 
veel invliegende smienten (3.000-5.000!). 

Maar we hoeven niet de stad uit om bij-
zondere vogels te zien. Vanuit onze be-
bouwde omgeving kwamen meldingen 
van waarnemingen van: staartmezen, grote 

roerdomp verlaat zijn schuilplaats bij de Starrevaart

 Foto: Muriel Kommer
bonte spechten, een vuurgoudhaan, ijsvogels 
(viermaal), een groene specht, boomklevers, 
zwarte mezen (driemaal), grote gele kwik-
staarten (tweemaal), koperwieken in een 
groep van minstens 25, een heggenmus, een 
witte kwikstaart en een goudhaan.

Op het moment dat ik dit schrijf heeft 
het gevroren en flink gesneeuwd. Dat 
zal wel weer andere waarnemingen ople-
veren. Op 12 januari liet zelfs de schuwe 
roerdomp zich buiten zijn rieten schuil-
plaats langs Vogelplas Starrevaart zien. 
Maar het is deze winter lang uitzonder-
lijk zacht gebleven en dat leverde ook een 
aantal lenteachtige waarnemingen op: 
zingende, zelfs jubelende zanglijsters op 29 
november en op 4 januari, baltsende futen 
op 24 december en zingende merels op 27 
december en 7 januari. Maar nu lijkt de 
echte lente toch weer ver weg.

        
         In april verzorgen wij weer de 

 Vroege Vogelwandelingen
in het Westduinpark, waarmee u kennis kunt maken met (of uw kennis kunt opfrissen 
over...)  de broedvogels uit het duingebied en hun zang. Wekelijks lopen we dezelfde 
route zodat u indien gewenst later kunt aansluiten of eerder kunt weggaan.  
Er zijn meerdere vogelkenners aanwezig, waardoor ook de mensen uit de groep achterin 
niets hoeven te missen. 
Opgave vooraf is niet nodig. Iedereen kan mee en vooral (nog) niet-leden zijn van 
harte welkom!
Verzamelpunt: ingang Westduinpark op de hoek van de Laan van Poot-Fuutlaan in 
Den Haag
Wanneer: 4, 11, 18, en 25 april (donderdagen) 
Tijdstip: van 6.30 uur tot 8.00 uur

Begin uw dag 

met vogelzang
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E-mail: hvbexcursies@live.nl

Commissie Veldwerk
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Verenigingswinkel
Contactpersoon:
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Vogelasiel “De Wulp”
Heliotrooplaan 15, 2555 MA Den Haag
Telefoon: 070 - 323 15 68
B.g.g.: 070 - 368 13 03
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 
06 - 46 42 68 09

Alarmnummer Milieuzaken
Voor alle spoedeisende milieuzaken 
(bijv. kap- en snoeiwerk in de broedtijd)
kunt u contact opnemen met 
- Frederik Hoogerhoud: 070 - 385 61 18
- Ruud van der Waard: 06 - 47 46 01 59
- Martin van de Reep (Leidschendam-
  Voorburg): 06 - 55 78 10 30
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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
Cd’s vogelgeluiden v.a. .....................................................10,95

Diverse CD’s en DVD’s over vogels  ............................ 24,95

DVD “Ooievaars Natuurlijk”, 
vijf Haagse natuurdocumentaires verzameld  ...... 10,00

“Vogels onder dak” boekje met alle informatie 
 over nestkasten .....................................................................12,50
Nestkasten van hout ............................................................. 8,00
Plaatjes voor vernieuwing nestkasten ..........................2,00
Div. modellen nestkasten op bestelling; bouw-
tekeningen, zie onze website

Mokken met diverse vogelafbeeldingen  klein  ....... 4,50
                                                          groot  ........ 5,50
Papieren servetjes met vogelafbeeldingen  .............. 2,50
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
Finstick, handig “statiefje” om uw verrekijker
op te monteren (zie foto op onze website)  ...................... 6,50

Dominospel vogels  ............................................................ 14,50
Memospel vogels  ................................................................ 14,95

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 
070 - 368 13 03

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

 

NIEUW!

NIEUW!

Achterpagina: met de klok mee: aalscholver, blauwe reiger, zilvermeeuw, kokmeeuw, grote zaagbek, 
 steenloper, meerkoet, grote stern
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