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  Van de voorzitter

Scoren
Als beginnend vogelfotograaf was het een 
bijzondere ervaring om voor het eerst sinds 
heugenis rillend van de kou te vertoeven op 
een zelf gekozen tochtige locatie. Namelijk 
de vogelkijkhut van de Starrevaartplas.  
Als voorbereiding had ik zelfs sokken aan 
in mijn sandalen en een katoenen kiel 
over mijn trui. Echter, na drie uur loerend 
knippen met mijn nieuw verworven 1200 
mm toetertje, was ik totaal verkleumd. 
‘Leermomentje’ sprak ik tot mijzelf met als 
nawee een stevige verkoudheid. Als onerva-
ren vogelvanger (want dat doe je feitelijk, 
om maar niet te spreken van vogeljager) 
had ik wel mazzel. Rond drie uur zag ik in 
een waterige zonnestraal een vreemde wulp 
van achter het knobbeltje op het eiland te 
voorschijn komen. ‘Hela’, mompelde ik 
naar mijn linkerflank, ‘daar hebben we ... 
een, twee, drie zwarte ibissen, daar zit mijn 
broer al weken achteraan’.  Vanwege een 
verkeerd ingestelde resolutiewaarde wer-
den het niet bepaald professionele plaatjes, 
maar kreeg ik toch wel een klap op mijn 
schouder van een collega fotografe. Ik had 
in haar jargon ‘gescoord’. Hierna had ik de 
smaak te pakken en scoorde ik ijsvogels, 
dodaarsjes, raven en nog veel meer. 

Veel minder geluk had het bestuur. Kon ik 
in het vorige nummer nog melding maken 
van een nieuwe Wulpredactie, nu moet ik 
alweer constateren dat we daarmee niet suc-
cesvol gescoord hebben. De nieuwe hoofd-
redacteur heeft om complexe redenen toch 
weer afgehaakt. Daar heb ik afgelopen 
weken toch vaak van wakker gelegen. Deze 
februari-Wulp is gelukkig met veel profes-
sionele hulp toch op het spoor gehouden, 
maar dat is geen langdurige oplossing voor 
de toekomst. Het moet toch mogelijk zijn 
om binnen onze eigen gelederen iemand 
te vinden die zich als eindredacteur eens 

per kwartaal over ons verenigingsblad wil 
ontfermen? Over het algemeen zijn er vol-
doende auteurs en artikelen. Er is ook een 
goede redactiecoach, een corrector en een 
vormgever. De eindredacteur organiseert en 
verzamelt teksten en foto’s, is taalvaardig 
genoeg om een noodzakelijke stijlcorrectie 
uit te voeren en communiceert goed met be-
stuur en overige betrokkenen. Iets voor U ?  
Laat het me alstublieft weten.

Op weg naar het voorjaar is het ook altijd 
druk met de voorbereidingen van de ALV. U 
treft de uitnodiging bij deze Wulp. Wegens 
het vroegtijdig aftreden van secretaris Tom 
Claessens moest ook het jaarverslag met 
alle zeilen bij worden geproduceerd. Zoals 
u ziet is dat prima gelukt en zijn we erg 
ingenomen dat Aletta de Ruiter zich weer 
kandidaat heeft gesteld om de functie van 
secretaris  op zich te nemen. Daarnaast wil 
Adri Remeeus de bestuursgelederen komen 
versterken. We zijn nog op zoek naar twee 
extra leden, want om persoonlijke rede-
nen stappen aanstaande ALV ook twee be-
stuursleden uit. Omdat het minimum aan-
tal bestuurders statutair op vijf staat, is het 
noodzakelijk om enige aanvulling te sco-
ren. We zijn zelf actief op zoek en wellicht 
bent u al benaderd als u dit voorwoordje 
leest. Bestuurservaring is niet vereist, wel 
een goede dosis verenigingsgevoel.

Uw voorzitter,  
Frederik Hoogerhoud



Havenhoofdexcursie in de jaren 70
De ene werd door pa-lief met de auto ge-
bracht, anderen kwamen, vechtend tegen 
de westenwind, in groepjes aangereden 
op de fiets. En altijd waren er ook wat 
laatkomers, soms door overmacht wan-
neer je afhankelijk was van het openbaar 
vervoer. Immers, de HTM-bussen en 
trams stonden in het weekend altijd wat 
langer in de remise. Maar het is voorge-
komen dat een alleraardigste chauffeur 
van bus 23 bij de Houtrustbrug gewoon 
even afsloeg om wat jonge jochies bij het 
Havenhoofd af te zetten. Bij het afscheid 
laconiek roepend: ‘Dus jullie laten me 
nu alleen in die lege bus!’. Anno 2014 
ondenkbaar, “those were the days”.
Wie eenmaal bij het verzamelpunt was 
gearriveerd bleef niet stilstaan. Alleen 
al met het oogmerk om op tempera-
tuur te komen kon een beetje bewegen 
geen kwaad. En zo ontstond het ritueel 
van ‘even een roodborsttapuitje’ sco-
ren. De al aanwezigen behoefden slechts 
een zeer bescheiden aantal stappen te 
zetten richting de sprieten van Radio 

Roodborsttapuit: vogel van duinen en  dennen en van haven en heideveld 
DOOR WIM KOOIJ

In de jaren zeventig was een vroege voorjaarsexcursie naar het Zuider Havenhoofd 
voor de jeugdploeg van de HVB vaste prik. Meeuwen en eenden, vooral ook ‘vreemde 
eenden’, steltlopers natuurlijk, daar ging het om. Maar ook het zogenaamde kleine grut 
kon op onze warme aandacht rekenen. Ook wanneer het heel koud was. 
Eind februari, begin maart was één van de vaste momenten voor zo’n excursie. Hoewel 
zich elke keer weer andere verrassingen voordeden was het plaatje aan het begin telkens 
hetzelfde. Twee leiders, ‘mannen’ van een jaar of twintig, stonden rond 7 uur, op het 
parkeerplaatsje aan de voet van het Havenhoofd de deelnemers op te wachten. En daar 
kwamen dan een stuk of 15 tot 20 enthousiastelingen op af. 

Scheveningen. Het schemerde door-
gaans nog dus je moest vooral alert zijn 
op alles wat bewoog. En natuurlijk je 
oren de kost geven. En dan steeg boven 
de wind opeens een onsamenhangend 
wijsje uit. Enkele van de weinige takjes 
richtten zich op boven het verder zo 
kale duin. En een klein bolletje maakte 
wat drukke bewegingen. Bij het naderen 
werd het geluid drukker en ook indrin-
gender. 
Nu was het net alsof er aanhoudend met 
enige moeite twee stenen tegen elkaar 
werden geslagen. Maar nee, er was nie-
mand bezig om een vuurtje aan te slaan, 
hier was onmiskenbaar ‘de Stonechat’ 
aan het werk. De Engelsen zijn eigenlijk 
veel beter in het geven van treffende vo-
gelnamen. Wat te denken van een andere 
vogel, de ‘Turnstone’ (steenloper), die 
eveneens destijds min of meer vaste prik 
gespot werd, nog voordat de excursie of-
ficieel goed en wel begonnen was. 
Afhankelijk van hoeveel tijd er zich be-
vond tussen de vroege vogel(aar)s en 
het ‘toch maar niet meer wachten op de 
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Roodborsttapuit: vogel van duinen en  dennen en van haven en heideveld 

echte laatkomers’ werd het miniwande-
lingetje nog één of meer keren herhaald. 
Inmiddels was het dan al zo licht dat ook 
duidelijk werd waarom de Nederlandse 
naam zeer treffend gekozen was. Het 
oranje-rood knalt van zijn borst af.

Nerveuze types
Roodborsttapuiten trekken niet ver weg. 
Sommige vogels hoeven ‘slechts’ 500 
kilometer te overbruggen en hebben de 
winter doorgebracht in Bretagne. En er 

blijven altijd wel wat exemplaren in onze 
buurt hangen, zeker zo lang de winter 
niet doorzet. Rond de kerst werden nog 
waarnemingen bij Lentevreugd gedaan.
Het zijn hypernerveuze, zeg maar gerust 
neurotische, vogeltjes. Dat geldt zeker 
voor de eerste exemplaren die zo vroeg 
weer terugkeren van hun winterverblijf-
plaatsen en waarvan ik zojuist een ont-
moeting beschreef.  Met het daadwer-
kelijk reeds bezetten van de potentiële 
broedplaatsen vanaf eind februari, on-
derscheidt de roodborsttapuit zich van 
al onze andere zomervogels. 
Het zijn in die vroege voorjaarsdagen 
bijna altijd nog louter mannetjes die 
hun ongeduld zo actief ten toon sprei-
den. Het is dan wel een zangvogel, maar 
voor een echte zangvirtuoos gaat de 
roodborsttapuit niet door. Hij probeert 
er niettemin een heus showtje van te 
maken. Vaak wordt er een kort dans-
vluchtje gemaakt, om daarna weer neer 
te storten op een boomtak om even op 
adem te komen voor de volgende ronde. 
Ze kunnen nog wat trainen; goed oefe-
nen in het  uitslovertje spelen. De dames 
verschijnen doorgaans een paar weken 
later en pas dan moeten ze in optima 
forma zijn. 

Eten en gegeten worden
Voor het uitsloverige gedrag moet soms 
een hoge prijs worden betaald. Als je je 
zo opzichtig presenteert dan val je zelf 
ook op bij roofvogels. En dan geldt al 
snel de harde natuurwet van eten en ge-
geten worden. Het risico om ten prooi 

 Foto: Bert Hoogerhoud
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te vallen aan bijvoorbeeld een sperwer is 
voor een roodborsttapuit dan ook niet 
onaanzienlijk.
Met zijn eigen favoriete voedsel is het 
in die vroege lentedagen trouwens nog 
enige tijd behelpen. Roodborsttapuiten 
hebben immers een grote voorkeur voor 
het eten van insecten en die manifeste-
ren zich pas volop zodra het voorjaar iets 
verder is gevorderd. Als alternatief zijn 
het dan vooral wormen die er aan moe-
ten geloven.

Gunstige ontwikkelingen
Midden jaren tachtig leidde de rood-
borsttapuit een min of meer schrijnend 
bestaan in onze omgeving. In 1984 wer-
den in Meijendel nog maar 2 paartjes 
vastgesteld. Maar in de jaren negentig 
gingen ze helemaal mee met de aan-
delenkoersen op de beurs, die destijds 

ook tot aan de hemel leken te stijgen. 
Dichtheden werden rond de millen-
niumwisseling uiteindelijk bereikt van 
meer dan 5 paartjes per km2. Daarna 
volgde een geleidelijke daling tot 2009 
maar gelukkig is de weg omhoog inmid-
dels wederom ingezet. In 2012 werden 
66 paartjes geteld. Daar moeten we maar 
zuinig op zijn.  Want het gaat beslist niet 
overal in Nederland goed met deze soort. 
Ook op heideterreinen, eigenlijk het fa-
voriete biotoop handhaaft de soort zich 
aardig. Kleinschalige cultuurlandschap-
pen met een afwisseling van graslanden, 
hier en daar liefst wat berken en plekken 
met ruige begroeiing. Daar houdt de 
roodborsttapuit van. 
Ook agrarische cultuurlandschappen 
kunnen goed passen in dat plaatje. In 
West Nederland is de agrarische we-
reld echter veel te strak geworden voor 
de roodborsttapuit. Dat geldt ook voor 
andere tapuitachtigen. Ook om te broe-
den wordt op rust en ruigte prijs gesteld. 
Immers de nestjes worden ergens op de 
grond verstopt. In onze eigen duinen is 
het voor alle grondbroeders spannend 
wat de aanwezigheid van grazers voor 
gevolgen heeft. Voor de roodborstta-
puit pakt dit vooralsnog geruststellend 
uit. Anders dan bij andere grondbroe-
ders, zoals bijvoorbeeld boompiepers en 
boomleeuweriken, ontbreekt elke aan-
wijzing dat van begrazing hinder wordt 
ondervonden.

Het ziet er al met al vrij zonnig uit voor de 
roodborsttapuit. Laat de lentezon maar 
weer komen, samen met dit heerlijke 
vogeltje. Om het zonnetje vervolgens te 
zien schitteren op die oranje-rode borst. 
Alleen al dat schitteren is schitterend.

 Foto: Bert Hoogerhoud
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Aanleiding is de achteruitgang in de laat-
ste decennia. Al is de soort nog steeds al-
gemeen in Nederland, de broedpopulatie 
is van 1984 tot 2012 jaarlijks wel met 4% 
per jaar verminderd en anno 2013 dus 
circa 40% lager dan medio jaren tachtig. 
Op langere termijn lijkt de afname in bos-
sen en het stedelijk gebied het grootst. 
Over de oorzaken bestaat nog weinig 
duidelijkheid. Wel lijkt het erop dat veel 
jonge vogels de winter niet doorkomen, 
mogelijk door voedselgebrek. 
Meer informatie over het jaar van de 
spreeuw is te vinden op: https://www.sovon.
nl/nl/content/jaar-van-de-spreeuw.
Op deze pagina is ook een link te vinden 
naar de mogelijkheid een speciale spreeu-
wennestkast met ingebouwde camera in 
bruikleen te krijgen. Heel belangrijk zijn 
verder tellingen van slaapplaatsen. Mocht 
u een slaapplaats kennen en willen tellen 
dan hoort Sovon dit graag, evenals wan-

neer u speciale spreeuwentellingen in uw 
wijk of straat wilt verrichten. Stuur dan 
een mailtje naar spreeuw@sovon.nl  om u 
aan te melden. 
De spreeuw is in de Haagse regio nog 
een vrij algemene broedvogel; hij broedt 
zowel in bebouwing als in groengebieden 
met geschikte oude nestbomen. Door het 
verdwijnen van nestgelegenheid in gebou-
wen gaat de spreeuw, evenals de huismus, 
ook hier mogelijk in aantal achteruit. 
Mochten bepaalde locaties in het broed-
seizoen bedreigd worden, meldt deze dan 
bij Martin van de Reep (06- 55 78 10 30 of 
reepos@casema.nl).  
Alle informatie over broedplaatsen in het 
stedelijk gebied zijn van harte welkom. 
Wilt u deze, behalve aan Sovon, vooral ook 
doorgeven op het waarnemingenformu-
lier van www.haagsevogels.nl en het daar-
aan gekoppelde Haags Natuurmeetnet 
http://hnm.waarneming.nl ?

2014: Jaar van de spreeuw
DOOR  TOM LOORIJ

Door Sovon en Vogelbescherming Nederland is 2014 uitgeroepen 
tot “Jaar van de spreeuw”. Beide organisaties zullen het hele jaar extra aandacht 
schenken aan onderzoek naar het voorkomen en de broedbiologie van deze soort. 

Gouden- en Briljantenwulpen 
Na afloop van zijn Nieuwjaarsspeech strooide voorzitter Frederik 
Hoogerhoud rijkelijk met complimenten om twee vrijwilligers binnen 
de vereniging in het zonnetje te zetten. Na een litanie van goede wer-
ken werd al snel duidelijk dat Loes Loorij vanwege al haar activiteiten 
achter de schermen werd gedecoreerd met een extra briljant in haar 
Gouden Wulp.
Door een late binnenkomst moest de huldiging van Peter Waenink 
bijna worden uitgesteld tot de ALV, maar juist toen de voorzitter dat 
mededeelde, steeg een gejoel op omdat de jubilaris net arriveerde. 
Dan is het lastig om het verrassingsmoment nog te bewaren, maar 
Peter liet zich zijn Gouden Wulp glunderend opspelden. Als bewijs 
van verdiensten ontving hij ook een uitvergroting van zijn klauterpartij 
voor het ooievaarsringproject. 

Peter en Loes, van harte gefeliciteerd. 

Foto’s: B
oudew

ijn Schreiner
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DOOR TOM LOORIJ

Deel 20: de Snor
De soort staat op de Rode Lijst als kwets-
baar te boek met een afname van 25-50%. 
Eigenlijk heeft de snor zijn opname op 
deze lijst vooral te danken aan het feit 
dat wordt gekeken naar de afname sinds 
1960. En het grootste deel van de afname 
vond plaats in de periode 1960 tot onge-
veer medio jaren tachtig. Daarna is er lan-
delijk gezien een stabilisatie opgetreden 
en de laatste paar jaar lijkt het zelfs iets 
beter te gaan (index Netwerk Ecologische 
Monitoring, www.sovon.nl). 
De huidige landelijke stand wordt ge-
schat op 1700 tot 2100 paar. In 1978 
werd nog uitgegaan van 3500 paar. Die 
landelijke stabilisatie heeft hij echter 
vooral te danken aan het ontstaan van 
de Oostvaardersplassen, tegenwoordig 
veruit het belangrijkste bolwerk van de 
snor. Als vogel van bij voorkeur een bi-
otoop van ongemaaide rietvegetaties 
bewoonde hij vroeger bijna uitsluitend 
een brede strook van moerassen in laag-
veengebieden van Fries land, via noord-
west Overijssel, Flevo land, het Vecht-
plassengebied en de Biesbosch tot in 
oostelijk Zeeuws-Vlaanderen. Buiten 
Flevoland is hij echter wel enorm in aan-
tal achteruitgegaan, met name in west 
Nederland, Utrecht en de Vechtstreek is 
de afname 60 tot 80%. Illustratief zijn de 
Nieuwkoopse Plassen waar in 1969 nog 
100-120 paar werden geteld, maar in 1997 
nog maar 5-10 paartjes aanwezig waren.

Belangrijkste oorzaken van deze afname 
zijn verdroging, verruiging en verbossing 
van zijn voorkeursbiotoop. Onduidelijk 
is de rol van de veranderde situatie in zijn 

Vogels van de Nederlandse Rode Lijst

Het is een mooi vogel-cryptogram: “met deze 
vogel zit het wel goed tussen neus en lippen 
(4 letters)”. Niet echt moeilijk lijkt mij, 
maar wel tamelijk uniek. Zoveel vogelna-
men die in het dagelijkse leven ook een an-
dere betekenis hebben, zijn er niet. Helemaal 
uniek is de hierbij afgebeelde postzegel. Deze 
zegel van Belarus (Wit-Rusland) is de enige 
postzegel die tot nu toe ooit van deze soort 
is uitgegeven. Niet zo vreemd overigens, 
want ontwerpers van vogelafbeeldingen op 
postzegels richten zich voornamelijk op op-
vallend gekleurde of grote vogels. En als er 
één soort is die een verenkleed heeft zonder 
enige opsmuk, dan is het de snor wel. En een 
snor of iets wat daar op lijkt heeft hij al he-
lemaal niet. Die naam is afkomstig van het 
snorrende geluid dat hij maakt. Weet u het 
nog? Sprinkhaanzanger hoog en lang, snor 
laag en kort. Aanwezigheid van snorren 
wordt dan ook vaak op het geluid vastgesteld. 
Overigens leeft hij niet zo verborgen want hij 
laat zich ook wel eens verschalken als hij op 
een topje van een rietstengel zit te zingen.

VOGELPOSTZEGELS UIT DE COLLECTIE VAN TOM LOORIJ
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overwinteringsgebieden in Afrika en de 
invloed van toenemende waterrecreatie. 
Positief kan werken een extensief maaibe-
heer van het riet en een meer natuurlijk 
peilbeheer van het water. 
Omdat ook de stand in de ons omrin-
gende landen sterk is afgenomen en de 
kerngebieden waar hij nu nog in redelijke 
aantallen bij ons voorkomt steeds verder 
geïsoleerd van elkaar dreigen te raken, 
wordt de kans op uitwisseling tussen de 
gebieden verkleind. Verheugend is ech-
ter dat als er plaatselijk nieuw geschikt 
biotoop ontstaat, de snor dit toch snel 
kan bevolken. Een mooi voorbeeld is het 
natuurontwikkelingsgebied De Groene 
Jonker bij Nieuwkoop waar de soort zich 
in 2011 als broedvogel heeft gevestigd.

In de omgeving van Den Haag zijn de 
broedgevallen schaars. De enige plek 
waar hij tot minimaal 2008 broedvo-
gel was is de Meeslouwerpolder aan de 
noordkant van de Kniplaan. Van latere 
jaren aldaar ontbreken helaas gegevens. 
Op de waarnemingensite van de Haagse 
Vogelbescherming zijn ook geen waar-
nemingen meer van de snor vermeld al-
daar. Alleen in 2012 nog een exemplaar 
in Wassenaar bij de Raaphorstlaan. In 
de Vogelplas Starrevaart is hij slechts in 
1996 en 1997 als broedvogel vastgesteld. 
Ook in de duinen tussen Den Haag en 
Wassenaar is hij volgens de mededelingen 
van de VWG Meijendel een onregelmatige 
broedvogel tussen 1986 en 1996. Voor het 
laatst werden in 2002 daar nog 2 broedge-
vallen vastgesteld. De Groene Jonker zou 
dus wel eens de dichtstbijzijnde plaats 
kunnen zijn waar Haagse vogelaars in de 
broedtijd zijn kenmerkende gesnor kun-
nen horen.

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

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

www.vogelverslagen.web-log.nl  
 Luuk Punt schrijft over zijn vogelex-

cursies en toevallige ontmoetingen 
met vogels, aangevuld met (digiscoop)

www.vogeldagboek.nl 
 mooie verhalen en prachtige foto’s uit 

de regio door Adri de Groot
www.waarneming.nl 
 de meest recente natuurwaarnemin-

gen in Nederland en België
www.home.planet.nl/~witte005
 overzicht van de vogels die momen-

teel op Texel worden gespot
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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
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Op een ochtend in oktober zit ik in de 
Libellenvallei, met een thermosfles kof-
fie naast me, uit te rusten op het bankje 
dat uitkijkt op het duinmeertje. Ik was al 
meer dan een uur in de duinen en had ge-
noten van de vogeltrek. De weersomstan-
digheden waren ideaal. Een lichtbewolkte 
lucht en een briesje uit het zuid-westen. 
Ik had niet alleen graspiepers, vinken, 
sijsjes, veldleeuweriken, koperwieken, 
kramsvogels en sperwers gezien maar 
natuurlijk ook veel spreeuwen. En zoals 
altijd hadden die voor extra spektakel ge-
zorgd.

Van zo’n lange trektocht krijg je hon-
ger en die moet gestild worden teneinde 
kracht op te doen om verder te trekken. 
Aangezien daar volop meidoorn- en duin-
doornstruiken groeien waarvan de bessen 
lekker en voedzaam zijn, blijven er ook 
veel vogels hangen om te foerageren. Als 
gestuwd door de wind drijft er zo’n kol-
kende spreeuwenwolk boven de vallei. De 
wolk krimpt in, bolt op, zwenkt en lost op 
als de spreeuwen zich laten vallen en luid 
kwetterend neerstrijken op de struiken 
en op de grond. Even later gaan ze weer 

allemaal tegelijk de lucht in en herhaalt 
het schouwspel zich.  Maar telkens lijkt 
het alsof het de allereerste keer is dat je 
het ziet.

Toch was het spektakel nog niet ten einde. 
Terwijl ik daar op dat bankje zit tegenover 
het zonovergoten duinmeertje strijkt er 
plotseling zo’n dichte zwerm neer langs 
de oever. En daar plonzen al die goudge-
spikkelde spreeuwen als op afspraak ge-
zamenlijk het water in en badderen erop 
los! Ze gaan kopje onder en komen weer 
boven, schudden hun veren en fladderen 
met hun vleugels zodat de waterdruppels 
in het rond spetteren. Het in ‘t lage zon-
licht glinsterende water schuimt en spat 
alle kanten op. Ook hun plezier en levens-
lust spatte er vanaf. En dan, even onver-
wachts als ze zijn gekomen, komt er een 
einde aan dat frisse bad en vertrekken ze 
weer om met een schoon verenkleed hun 
lange trektocht voort te zetten.  Zoals al-
tijd, snel en energiek. Opeens allemaal de 
lucht in en wég zijn ze!

En ik blijf als toeschouwer alleen achter, 
een spetterende spreeuwenervaring rijker!

Spetterende spreeuwen   DOOR YVONNE VAN DE PITTE

 Foto: Caroline Walta
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Ik was de buizerd al een paar keer te-
gengekomen. Hij viel op door zijn lichte 
borst. Eerst zag ik hem rondvliegen. Later 
zat hij laag op een dikke tak in een naald-
boom. Ik kreeg hem pas in de gaten toen 
ik hem opjoeg. Hierna liep ik een rondje 
en kwam ik ongeveer bij hetzelfde punt 
uit, maar nu stond ik hoger. In de boom 
waar de buizerd in gezeten had, zat bo-
venin nu een sperwertje. Onder in de 
boom bewoog iets groters: het was wa-
rempel de buizerd weer! De twee zaten in 
dezelfde boom. Zouden ze dat zelf weten? 
Het sperwertje misschien wel.

Hoe dan ook, uiteindelijk vlogen zowel 
sperwer als buizerd weg. Het leek me tijd 
om een broodje te nuttigen en ik ging 
op een putdeksel zitten. Ik keek om me 
heen en zag minstens nog twintig andere 
putdeksels; ik bevond me tenslotte in het 
duingebied van het waterleidingbedrijf. 
De putten vormden heel aardig gezel-
schap, want uit de dichtstbijzijnde put-
deksel naast de mijne kwamen prachtige 
watergeluiden. Alsof ik me in een grot 
bevond waar water drupte, helder en re-
sonerend.
Uiteraard had ik ervoor gezorgd dat ik 
uitzicht had op de boom waar de bui-
zerd al tot twee keer toe in gezeten had. 
En jawel, terwijl ik wat tomatensap nam 
(ik was de koffie beu) vloog de buizerd in 

glijvlucht naar zijn boom! Hij zag me niet. 
Hoe zoiets mogelijk is weet ik niet, maar 
hij had domweg niet mijn kant op geke-
ken. Ik maakte rustig mijn maaltijd af 
en bereidde mijn ingenieuze tactiek voor 
om de buizerd ongemerkt te besluipen. 
Ik zou naar de eerstvolgende naaldboom 
lopen en er daarbij voor waken geen ge-
luid of opzichtige bewegingen te maken. 
Vooruit!
Het liep aanvankelijk zeer gesmeerd. De 
buizerd bleek op de grond rond te schar-
relen. Dat was pas de tweede keer dat ik 
een buizerd van dichtbij (circa veertig 
meter) op de grond zag scharrelen. Na 
een tijdje vloog hij op en zag ik dat ook 
zijn ondervleugels heel licht waren, net 
als zijn borst. Hij landde dichtbij, op zo’n 
twintig meter afstand, achter een naald-
boom met een vrij lichte stam.
Vanaf dat punt ging het fout. Heldhaftig 

Ook de buizerd beheerst de verdwijntruc 
DOOR FENNIE STEENHUIS

Op Nieuwjaarsdag zat er een tjiftjaf op mijn balkon. Een leuk cadeautje! Op zeker 
moment schoot hij in de klimop plant, en daarna was hij foetsie. Hij had zichzelf 
gewoon opgelost, leek het. Dat een tjiftjaf zichzelf in de klimop in het niets laat 
verdwijnen is tot daar aan toe, maar dat een buizerd op twintig meter afstand 
hetzelfde presteert is pure pesterij.

 Foto: Fennie Steenhuis
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en geluidloos naderde ik via een uitge-
kiende, geniale route de buizerd zonder 
het punt waar hij was neergestreken ook 
maar een seconde uit het oog te verliezen, 
maar wat ik ook zag… géén buizerd. Géén 
buizerd! Er was domweg geen vogel meer! 
Op de grond, hij was natuurlijk op de 
grond gaan zitten. Ik zette een onvoor-
zichtige stap en er volgde een luid knap-
pen van een tak onder mijn schoen, maar 
zelfs dat bleek niet erg te zijn, want er ge-

DOOR TOM LOORIJ
 
In 2008 werd de wulp door Birdlife 
International op de Rode Lijst van we-
reldwijd bedreigde soorten gezet omdat 
vooral de populatie in West-Europa alar-
merend achteruitging. Weliswaar in de 
lichtste categorie maar wel voldoende om 
overal een verbod op de jacht af te kon-
digen. 
Ook in Frankrijk gold dat. President 
Sarkozy bezweek echter onder de druk 
van de jagerslobby en Hollande gaf er 
deze zomer uitvoering aan: vanaf 2013 
werd de jacht op de wulp weer heropend. 
Daarmee is Frankrijk het enige land in 
Europa waar de wulp als schietschijf ge-
bruikt mag worden. Dat schieten mocht 
om de beschermers tegemoet te komen 
slechts in de kuststreek, maar daar zit wel 
driekwart van de populatie. De Franse vo-
gelbeschermers waren natuurlijk in alle 
staten. De Britse en Nederlandse sloten 
zich daarbij direct aan omdat een belang-
rijk deel van de Britse en Nederlandse 
wulpen door Frankrijk trekt of zelfs daar 
verblijft. En dat allemaal terwijl juist deze 

herfst een actieplan voor betere bescher-
ming van de wulp werd ontwikkeld waarin 
jacht natuurlijk niet past. Behalve wulpen 
mogen nu ook weer andere kust- en wei-
devogels in Frankrijk worden geschoten 
die elders beschermd zijn. Cynisch is dat 
daar ook de grutto bij stond. Omdat met 
name in Nederland zeer veel onderzoek 
naar de grutto is gedaan heeft Hollande 
om de vogelbeschermers enigszins tege-
moet te komen de jacht op de grutto weer 
ingetrokken. Zo is onze wulp dus de dupe 
geworden van gebrek aan onderbouwd 
onderzoek.
De wulp broedt al lang niet meer in de 
omgeving van Den Haag, maar als jaar-
lijks weer 10.000 tot 15.000 (want om 
die enorme aantallen gaat het!) wulpen 
in Frankrijk mogen worden gescho-
ten, wordt de kans op terugkeer wel heel 
miniem.
Ons logo wordt doorzeefd door hagelkor-
rels in Frankrijk om een handjevol jagers 
een pleziertje te gunnen. Schandelijk en 
triest, maar wel realiteit! 

De wulp als schietschijf

beurde niets. De buizerd was er gewoon 
niet meer. Ook buizerds blijken de ver-
dwijntruc dus meer dan meester te zijn. 
(Of ik ben gewoon dom, maar die moge-
lijkheid wordt uiteraard uitgesloten.)
Toen ik uiteindelijk maar open en bloot 
op de kinderhoofdjes liep, vloog hij daar 
opeens, ging op zijn gemak op een tak zit-
ten en liet zich fotograferen. Zo’n beest 
toch. Hij bepaalt gewoon zelf wanneer hij 
zich laat zien.

Bron: Vogelnieuws 06 (december 2013) blz. 14 en 15 (uitgave Vogelbescherming Nederland).
Literatuur: Tom Loorij: De Wulp bedreigd, De Wulp 2008, nr 4, blz. 16. 13



Ik bedacht dat in al die tijd - één mi-
nuut? - dat ik naar de havik gekeken 
had, er van de andere kant misschien een 
wespendief deze kant op was gekomen. 
Ik stond hier voor de wespendief, maar 
de havik had me afgeleid. Het was ook 
helemaal geen weer meer om uren op de 
wespendief te wachten. De lucht betrok 
en het begon steeds harder te waaien. En 
ik had niet eens een jasje bij me.

Terwijl ik zo wat zat te nukken, vloog 
een ijsvogel uit het niets prachtig voor-
bij. Ik had er hier al eerder een gezien. 
Hij moest helemaal uit het andere bos 
zijn gekomen en het slootje hiernaartoe 
overgevlogen zijn. Zo’n vogel bestreek 
kennelijk nog een heel gebied. Weer had 
hij die naar beneden gekromde snavel, 
maar zo langzamerhand begon ik te den-
ken dat het iets met mijn gezichtsvermo-
gen te maken had en dat er van bunge-
lende visjes uit de bek geen sprake was. 
Zo zag ik bij een zwarte kraai in vlucht 
altijd een gat tussen lijf en vleugelaan-
zet, of de vogel nou in de rui was of een 
strak vers verenpak had. Bij een ijsvogel 
in vlucht zag ik gewoon altijd een ge-
kromde snavel.

Wespendief
Plaat uit de veldgids 
van Gensbøl

Wachten op de wespendief
DOOR FENNIE STEENHUIS

De zwarte kraaien gingen met zijn veertigen tegelijk de lucht in. 
Even later bleek waarom: een stukje achter hen vloog een roofvogel. 
Aanvankelijk vloog hij vrij laag, ruim onder boomtopniveau, toen 
begon hij te stijgen. Ik herkende er een havik in: een vrij forse vogel 
met tamelijk snelle vleugelslag, afgewisseld met glijvluchten. 
De vogel cirkelde steeds hoger, maar hield tegelijkertijd de vaart 
erin en kwam mijn kant op. “Klik”, ik zette hem op de foto.

Wanneer je wacht gebeurt er altijd wel 
iets. De vrouw bruine kiekendief kwam er 
weer aan. “Klik”, ik zette haar op de foto. 
Het is vast een vrijgezel, ze is hier altijd 
in haar eentje aan het jagen. Zij ging ook 
naar de kraaien, maar voor haar vlogen 
ze niet op. Ze ging er zelfs gewoon tussen 
zitten. Met haar bruine lichaam en lichte 
kop leek ze een soort kleine gier tussen al 
dat zwart. Er was wel wat onrustig geflad-
der, maar van wegvliegen door de zwarte 
kraaien was geen sprake en ze schenen 
haar ook niet weg te pesten.

De wespendief kwam maar niet. Zou ik 
aan de verkeerde kant zijn gaan staan? 
Maar zo’n vogel kon overal vandaan 
komen. Desondanks besloot ik helemaal 
aan de andere kant te gaan staan. Daar 
liep ik tegen een hek op. Ik bedacht dat 
het tijd werd dat ik eens iets ging doen 
wat niet mocht. Over dit hek heen klim-
men bijvoorbeeld, dan naar rechts lopen 
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om te zien of de ijsvogel daar soms er-
gens op een takje zat. Een minuut of 
tien overwoog ik deze mogelijkheid, leu-
nend op het hek. Toen bedacht ik dat 
er misschien helemaal geen ijsvogel op 
een takje zat daar, en dat je ook niet kon 
weten of er soms een boer aankwam met 
een riek. Het was tijd om naar huis te 
gaan. Ik had lang genoeg gewacht.

Ik draaide me om, liep twintig meter, zag 
iets vliegen. Ja, het wás er een. Een wespen-
dief, op de valreep, zomaar. Kijker of fo-
totoestel? Mijn fototoestelvaardigheden 
waren niet om over naar huis te schrij-
ven. Straks stond er alleen een staartpunt 
op. Mocht ik nog blij zijn. De kijker erop, 
mijn waarneming klopte. Geverifieerd. 
Het was een vrij lichte wespendief. Ook 
nog fototoestel. “Klik”, hij stond op de 
foto. Tussen het moment dat ik de vogel 
zag en het moment van afdrukken - na 
het afdrukken was de vogel onmiddellijk 
achter de bomen verdwenen - zaten mis-
schien tien of vijftien seconden.

Alle drie de foto’s zijn mislukt. Het zou 
een belediging voor de vogels zijn ze te 
plaatsen.

Vluchtig
DOOR YVONNE VAN DE PITTE

Ooit, vele jaren geleden, was ik in de keu-
ken bezig met mijn dagelijkse beslomme-
ringen toen ik plotseling werd opgeschrikt 
door een hevig geritsel. Voor ik me kon af-
vragen wat er aan de hand was, kwam er 
pardoes een spreeuwtje uit de schoorsteen 
tevoorschijn en fladderde dwars door de 
keuken regelrecht naar het venster.  Daar 
botste hij tegen het glas.
Wanhopig spartelend met vleugels en po-
tjes deed hij verwoede pogingen om door 
die glazen barriére naar buiten te vliegen.
Groot alarm!  Nooit eerder heb ik het keu-
kenraam met zó’n snelheid opengemaakt.
Roetsj!  Wég was hij! Oef!
Op het raam nog wat verontrustende spo-
ren als enig bewijs van zijn bliksembezoek.  
Nee, het was geen bloed. Het leek op roest-
kleurig vocht dat aan hem was blijven han-
gen tijdens zijn afdaling door het ontluch-
tingskanaal.
Ik dankte Onze Lieve Heer voor de goede 
afloop. Het is de meest vluchtige, heftige 
ontmoeting die ik ooit met een spreeuw 
heb gehad.

En De Wulpcover is voor...
De redactie ontving prachtige foto’s en dit worden de voorpagina’s in 2014:

De Wulp
45e jaargang nr. 1 - februari 2014

De Wulp
45e jaargang nr. 2 - mei 2014

De Wulp
45e jaargang nr. 3  -  augustus 2014

De Wulp
45e jaargang nr. 4 - november 2014

Februari - Holenduif
Foto: Hans Overduin

Mei - Blauwe Reiger
Foto: Frederik Hoogerhoud

Augustus - Pimpelmees
Foto: Rogier Mos

November - Rietzanger
Foto: Boudewijn Schreiner
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Zaterdag 8 maart 2014
Landje van boer Geijsel en polder Ronde 
Hoep
Dagexcursie met eigen vervoer **
We brengen een bezoek aan het Landje van 
boer Geijsel, inmiddels beroemd vanwege 
zijn grutto’s en met name IJslandse grutto’s. 
Daarnaast bezoeken we de oude polders 
Ronde Hoep en de Bovenkerker Polder, be-
kend vanwege de weidevogels. Een wande-
ling door Polder Groot Mijdrecht mag op 
zo’n dag zeker niet ontbreken. Gedurende 
deze dag wordt aandacht besteed aan het 
determineren van weidevogels en steltlo-
pers, die zojuist zijn teruggekeerd uit de 
overwinteringsgebieden. 
Leiding: André Kommer (M: 06 41 15 33 65)
Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 22 maart 2014
De Horsten, Wassenaar
Lange ochtendexcursie **
In het gevarieerde landgoed en de bijbeho-
rende polders gaan we zowel op zoek naar 
bosvogels als naar weidevogels. Misschien 

zijn er nog wintergasten op de weilanden of 
komt er nog een ijsvogel voorbij.
Leiding: Maarten Souverijn (M: 06 20 07 53 33)
Tijdstip: 09:00 uur
Verzamelpunt: ingang De Horsten, Pape-
weg, Wassenaar
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: entree van het landgoed: € 1,-- per 
persoon

Zaterdag 29 maart 2014
Oostvaardersplassen
Dagexcursie met eigen vervoer **
Eenden, ganzen en roofvogels zijn ruim aan-
wezig. In de Oostvaardersplassen verwach-
ten we ook al de vroege voorjaarsgasten. Wij 
starten bij het bezoekerscentrum en bezoe-
ken verschillende vogelkijkhutten en uit-
kijkpunten, zoals onder andere de Grote en 
de Kleine Praambult en het uitkijkpunt aan 
het Jan van den Boschpad. 
Leiding: Maarten Souverijn (M: 06 20 07 53 33)
Tijdstip: 08:00 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 5 april 2014 
Polder Poelgeest en Joppe (vaartocht)
Dagexcursie met eigen vervoer ** (zie kader)
We gaan naar de Poelgeesterpolder in Oegst -
geest en eiland Koudehoorn in War mond, 
met de boot  varen we naar de Zwane bur ger-
polder en maken een wandeling langs de dijk. 
We hopen te gaan zien: kleinst waterhoen, ci-
troenkwikstaart en porseleinhoen
Leiding: Maarten Souverijn (M: 06 20 07 53 33)
Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
contactadres
Kosten: vervoer en € 2 voor de boot

 
    Dag(deel)excursies

Contactadres Commissie Excursies & Lezingen: 
tel. 070-354 89 74, e-mail: hvbexcursies@live.nl

Heeft u zich opgegeven voor een excursie, maar 
bent u verhinderd? Meld het direct (uiterlijk 48 
uur vooraf) om de mensen op de wachtlijst gele-
genheid te geven mee te kunnen gaan.

Het mobiele telefoonnummer van de excursielei-
der is weergegeven om in geval van nood en alleen 
op de dag zelf te kunnen bellen. Aanmelding en 
wijzigingen zoals gebruikelijk doorgeven aan het 
contactadres. Geef bij uw opgave ook uw mo-
biele nummer door.

Kijk voor meer info in het kader op pag. 20
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    Dag(deel)excursies

Zaterdag 12 april 2014 
Diemen, de Vijfhoek 
Dagexcursie met eigen vervoer ** (zie kader)
Het moerasgebied is met riet en wilgen be-
groeid en is een plas-drasgebied. We gaan 
op zoek naar verschillende rietvogels en 
wellicht vliegen er nog diverse soorten roof-
vogels.
Leiding: Jaap Zoet (M: 06 54 60 86 58)
Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
contactadres
Kosten: vervoer 

Zaterdag 26 april 2014 
Bollenstreek, fietstocht (40 km)
Dagexcursie op de fiets ** (zie kader)
We gaan op zoek naar de Engelse gele kwik-
staart op de bollenvelden bij Noordwijk, 
Noordwijkerhout en Lisse.  Met veel ogen 
en oren moet er een kans zijn om deze 
(onder)soort te zien.
Leiding: Ton Haase (M: 06 12 72 18 79)
Tijdstip: 08.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station 
Maria hoeve, zijde Appelgaarde (voorburg)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
contactadres. Bij opgave vermelden welke 
huurfiets gewenst is.
Kosten: vervoer en fietshuur (6,50 euro ge-
wone fiets tot 15 euro electr. fiets) 
Benodigd: legitimatiebewijs + borg (50 
euro).
 
Zaterdag 3 mei 2014 
Westduinpark, afgesloten gebied 
Natte Pan
Ochtendexcursie wandelen *** (zie kader)
In het Westduinpark bezoeken we het af-
gesloten gebied van de Natte Pan. Het ge-
bied is weer stuivend gemaakt door vooral 
de rimpelroos te verwijderen. Grote grazers 
houden het gebied kaal.  Het gebied is rijk 
aan duinvogels. We lopen door mul zand, 
waardoor het een zware tocht wordt.
Leiding: André Smit (tel: 070-3684504)

Tijdstip: 08:00 uur
Verzamelpunt: De Savornin Lohmanlaan, 
hoek Laan van Poot
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
contactadres
Kosten: geen 

Zaterdag 10 mei 2014 
Nachtegalenexcursie in Meijendel
Ochtendexcursie wandelen **(zie kader)
In de vroege ochtend kwinkeleert de nach-
tegaal boven alle vogels uit. Zijn lied klinkt 
onmiskenbaar uit het struikgewas. Hoewel 
hij meester is in het verstoppen, is er ook de 
kans om hem te zien.
Leiding: Ton Haase (M: 06 12 72 18 79)
Tijdstip: 06:30 uur
Verzamelpunt:  boerderij Meijendel
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
contactadres
Kosten: geen 

Zaterdag 17 mei 2014 
Tholen en Sint Philipsland
Dagexcursie met eigen vervoer ** (zie kader)
We maken met de auto een rondje over de 
dijken van Sint Philipsland. Bij de leuk-
ste vogelplekken stappen we uit voor een 
wandeling. We bezoeken onder andere de 
Rumoirtschorren, Sluis, Krabbenkreek en 
de Bruintjessloot. Daarna staat Tholen op 
het programma
Leiding: André Kommer (M: 06 41 15 33 65)
Tijdstip: 08:00 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria -
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 24 mei 2014 
Markiezaat
Dagexcursie met eigen vervoer ** (zie kader)
Het gebied bij Bergen op Zoom vormt de 
overgang tussen het hoge Brabantse land – 
de Brabantse Wal – en de (oude) schorren 
van de Oosterschelde. Het Markiezaatsmeer 
is een binnenmeer geworden na de afslui-
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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 zijde Appelgaarde (Voorburg), tenzij anders genoemd.
Opgave: Voor alle excursies dient u zich vooraf op te geven bij de contactpersoon van de CEL (tenzij anders ge-
noemd). 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 aangeven of u zelf met uw auto kunt rijden en hoeveel deelnemers 
u kunt meenemen; of dat u met een deelnemer wilt meerijden. Kosten voor meerijden is € 0,08 per kilometer, af te 
rekenen met de chauffeur.Om het milieu te sparen, rijden wij met zo weinig mogelijk auto’s. 
Rekeningnummer: Voor excursies waaraan kosten zijn verbonden die moeten worden overgemaakt, dient u het 
aangegeven bedrag te storten op IBAN NL75 INGB 0002 71.84.86 t.n.v. Haagse Vogelbescherming, afdeling excur-
sies. Annuleringen schriftelijk of telefonisch meedelen aan de penningmeester.
Regels en reglement: Met het verschijnen van de nieuwe agenda, vervalt automatisch de vorige.
Deelname geschiedt op basis van het Reglement Deelname Excursies/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.

 
    Dag(deel)excursies                  

ting door de Schelde-Rijnverbinding en is 
een rustgebied voor watervogels. In de riet-
kragen die rondom het meer liggen, vinden 
we vele rietvogels.
Leiding: Jaap Zoet (M: 06 54 60 86 58)
Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt:parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
contactadres
Kosten: vervoer 

Zaterdag 31 mei 2014 
Zouweboezem
Dagexcursie met eigen vervoer ** (zie kader)
De Zouweboezem tussen Ameide en Meer-
kerk is een in de veertiende eeuw gegra-
ven boezemwater, dat polderwater moest 

opvangen en afwateren naar de Lek. Naast 
vochtige graslandjes vinden we hier riet-
moerassen. Purperreiger, porseleinhoen en 
zwarte stern zijn kenmerkende vogelsoor-
ten van het gebied. Rietgors, kleine kare-
kiet en rietzanger zijn 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: Maarten Souverijn (M: 06 20 07 53 33)
Tijdstip: 08:00 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria -
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: vervoer
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    Dag(deel)excursies                  

Nog even en dan ziet /hoort u weer 
vogels en vogelgeluiden, die u maanden 
heeft moeten missen. Het gaat er toch 
weer van komen, dat ze terug gaan 
komen uit hun overwinteringsgebieden 
en daarvoor - soms wel - vele duizenden 
kilometers afleggen. Ja, iedere lente is 
het weer een verrassing welke we het 
eerste zien of horen en of we ze weer op 
dezelfde datum zien of horen.

Om er voor te zorgen dat u zich bij de in-
ventarisaties niet vergist of indien u vindt 
dat u eigenlijk wel een grondige (herha-
lings)cursus nodig zou hebben, dan is dit 
de kans om uw kennis op te frissen. 
Op woensdag 16, 23 en 30 april 2014 
starten we weer met een vogelherken-
ningscursus in het Milieu Service Punt 
in het Zuiderpark, Anna Polakweg 7, 
2533 SW Den Haag (ingang Zuiderpark 
Vreeswijkstraat). De cursus wordt afge-
sloten met een ochtendexcursie op 27 
april 2014 om het geleerde in de praktijk 
te gebruiken en te testen. Plaats en tijd 
wordt nader afgesproken. 

De avonden starten om 20.00 uur en 
duren tot ca. 22.15 uur, met een korte 
pauze waarin wij u gratis een kopje kof-
fie of thee aanbieden. De aan de cursus 
verbonden kosten bedragen in totaal 
€  19,- incl. documentatie. Zowel leden 
als niet-leden kunnen aan de cursus deel-
nemen, die wordt gegeven door Eduard 
Opperman. 
Inschrijven door storting van het ge-
noemde bedrag op IBAN
NL57 INGB 0002 7184 86 t.n.v. Haagse 

Vogelbescherming, afd. Excursies, Den 
Haag onder vermelding van: cursus. 
Jeugdleden tot 16 jaar hebben vrij toe-
gang, mits begeleid door een ouder.

Het aantal deelnemers is beperkt; indien 
de cursus is volgeboekt dan wordt uw be-
taling teruggestort, dus zorg dat u op tijd 
betaalt. 

Alle nadere inlichtingen kunt u verkrij-
gen via e-mail: hvbexcursies@live.nl of  
telefonisch onder nr. 070 367 25 85/ 
06 19 41 81 22.

   Vroege 
vogelwandelingen
In april verzorgen wij weer de Vroege 
Vogelwandelingen in het Westduin park, 
waarmee u kennis kunt maken met de 
broedvogels van het duingebied en hun 
zang. Wekelijks lopen we dezelfde route 
zodat u indien gewenst later kunt aan-
sluiten 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: 3, 10, 17 en 24 april 
(donderdagen)
Tijdstip: van 06.30 tot 08.00 uur

Vogelherkenningscursus lente 2014
Voor leden en niet-leden
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DOOR TOM LOORIJ

Voor alweer het vijfde opeenvolgende 
jaar organiseert ondergetekende 
in 2014 het project MUS (Meetnet 
Urbane Soorten) van Sovon in de 
Haagse regio. Na het succes in 2013 
toen in maar liefst 51 gebieden tel-
lers actief waren, dreigt echter in 
2014 een sterke terugval. Van 7 ge-
bieden is namelijk nu al bekend dat 
de tellingen niet meer worden voort-
gezet. 
Nog erger is dat dit vrijwel allemaal 
gebieden betreft in het sterk verste-
delijkt gebied in de stad (Centrum 
en ruime omgeving). Naar verhou-
ding waren hier al erg weinig tellers, 
maar dit jaar dreigen deze plekken 
wel erg ondervertegenwoordigd te 
raken in MUS.
Ook in de gemeente Rijswijk zijn erg 
veel gebieden vacant; zonder nieuwe 
aanmeldingen wordt daar in 2014 in 
slechts 3 van de 8 postcodegebieden 
geteld. 

Daarom roep ik alle leden met klem 
op zich bij mij aan te melden om 
een dergelijk gebied in 2014 te gaan 
tellen. In bijgevoegde tabel staan de 
belangrijkste postcodegebieden die 
vacant zijn in MUS. De telling gaat 

formeel namelijk per postcodegebied 
van 4 cijfers die globaal overeenko-
men met de namen van de genoemde 
wijken voor een indicatie van de  
ligging.

Voor het onderzoek behoef je echt 
geen doorgewinterde vogelaar te zijn. 
Kennis om op zicht of zang  de meest 
algemene 50 soorten stadsvogels van 
kauw tot roodborst te herkennen, is 
voldoende. Als er eens een wat moei-
lijker soort als braamsluiper of ge-
kraagde roodstaart tussendoor slipt, 
is dat echt geen grote ramp. 
Verder moet je bereid zijn om in de 
periode tussen 1 april en half juli er 
twee maal rond zonsopgang en één 
keer in de avonduren op uit te trek-
ken om op 8 tot 12 vooraf in de wijk 
uitgezette telpunten 5 minuten alle 
vogels te tellen. Zo’n telling duurt ca. 
anderhalf uur per ronde. 

Het invoeren van de telgegevens doe 
je direct op de website van Sovon 
waar een telformulier voor je klaar 
staat. Nadere informatie kan je vin-
den op: https://www.sovon.nl/nl/MUS. 
Je mag elke wijk die je leuk vindt en 
die vermeld staat, gaan tellen, je be-
hoeft er echt niet speciaal te wonen.

*MUS= Meetnet Urbane Soorten

MUS-tellers 
       voor Centrum Den Haag 
en Rijswijk gevraagd!
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Postcode Stadsdeel wijknaam

Den Haag

2512 Centrum Centrum zuid

2513 Centrum Zeeheldenkwartier oost

2515 Centrum Stationsbuurt

2521 Laak Laakhaven west

2523 Laak Laakkwartier west

2524 Laak Spoorwijk

2526 Centrum Schilderswijk noord

2531 Escamp Moerwijk noord/oost

2532 Escamp Moerwijk zuid

2541 Escamp Morgenstond zuid

2542 Escamp Vrederust

2545 Escamp Morgenstond west

2547 Escamp Leyenburg west

2548 Escamp Wateringse Veld

2562 Segbroek Regentessekwartier

2563 Segbroek Valkenboskwartier zuid

2571 Centrum Transvaalkwartier noord

2572 Centrum Transvaalkwartier zuid

2573 Escamp Oostbroek

Rijswijk

2281 Cromwijk/Leeuwendael

2282 Te Werve

2284 Steenvoorde Noord

2287 Steenvoorde Zuidoost

2288 Plaspoelpolder

Wie belangstelling heeft kan zich per 
mail opgeven bij mij (tloorij@xs4all.nl) 
met vermelding van de postcode die 
je wilt tellen. Ik neem dan verder con-
tact met je op. 
32 Leden van de Haagse Vogelbescher-
ming gingen je al voor en zijn en-
thousiaste tellers geworden. De 
overige gebieden worden door niet-
leden geteld. Voor deze HVB-tellers: 
wie durft de uitdaging aan om een 
tweede gebied te gaan tellen? 

Begin december is vogelend Nederland bijeen in Zwolle 
voor de Sperweruil. Nadat hij dagen op waarneming.nl  
gestaan had zijn enkele HVB-ers ernaar toe gereden: 
Maarten Souverijn, Boudewijn Schreiner en Henk 
Wardenaar. Ter plekke kwamen we tientallen andere 
fotografen tegen (meer dan 50 !). Ook Wim Kolber 
was van de partij. En Jaap Zoet was er ook al geweest. 
De sperweruil heeft er circa een week gezeten en is 
daarna weer verdwenen.

Foto: Henk Wardenaar
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Zwanenstel 
met jongen
DOOR HANS GOEIJENBIER

Voor mij altijd een reden om de 
fiets tegen een boom te zetten en 
even van te gaan genieten, zeker 
met hele jonge zwaantjes.

Zo zag ik afgelopen jaar een bij-
zonder tafereeltje. Een zwanen-
stel met jonkies. Lekker rustig 
in het water. Maar ze waren niet 
alleen. Een aantal karpers bracht 
het water in beroering. Geen be-
dreiging voor de zwanen overi-
gens. De karpers waren alleen 
geïnteresseerd in elkaar voor het 
nageslacht. 

Maar de zwanenouder is zorg-
zaam en gesteld op z’n territo-
rium. Dus plots veranderde de 
sfeer. De ouders produceren een 
geluidje wat de jongen begrijpen 
als “pas op, hier komen”. 
Het gezinnetje groepeert zich. 
Vader (grootste knobbel op z’n 
neus) gaat de indringers verjagen. 
Moeders biedt de veilige haven 
voor wie aan boord wil. En zodra 
het besef rijst dat het allemaal wel 
oké is verandert de opwinding in 
voorzichtige nieuwsgierigheid.

Gaat toch nooit vervelen ? !
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Gezien in de regio
half oktober 2013 tot half januari 2014

DOOR TOM CLAESSENS

Hoewel Martin van de Reep in zijn mel-
ding van 9 januari meende dat de aanwe-
zigheid van 7 koperwieken in zijn achter-
tuin een aanduiding was dat de winter 
nu echt in aantocht was, is het op het 
moment dat ik dit schrijf  – 15 januari – 
nog altijd veel te zacht voor de tijd van het 
jaar. Het is nog steeds niet echt winter ge-
weest en misschien is dat ook een verkla-
ring voor het verhoudingsgewijs geringe 
aantal meldingen op onze website in de 
afgelopen periode, waarbij ik wel moet 
aantekenen dat sommige meldingen een 
groot aantal verschillende vogels betref-
fen. Het donkere, natte weer, vaak met 
veel wind, nodigt kennelijk niet uit tot vo-
gelen en dan is er ook zeker veel minder te 
zien en te horen. Is het niet tekenend voor 
de weersgesteldheid in deze periode dat er 
meer meldingen waren van zingende zang-
lijsters en merels dan van koperwieken? Ook 
krams vogels, die er zeker wel waren, wer-
den minder gemeld dan vorig jaar in deze 
periode. Mij lijkt dat er van de bessen van 
de duindoorns in Meijendel en de duinen 
ook nog veel minder gesnoept is dan an-
dere jaren. Toch waren er gelukkig ook 
wel mooie heldere dagen, die uitnodigde 
om er op uit te trekken en meldingen 
van veel waarnemingen opleverden. Op 
enkele van die dagen, althans avonden, 
deze week kon ik mijn telescoop ook nog 
goed gebruiken om de planeet Jupiter 
met maar liefst vier van zijn manen te be-
wonderen.

 
     Veldwaarnemingen

De visarend, waarvan ik mijn vorige afle-
vering melding maakte, werd nog twee-
maal in de duinen van Meijendel gezien, 
het laatst op 17 oktober en op 24 okto-
ber boven Solleveld. Verder waren er 
niet zoveel meldingen van roofvogels:  
wel van een buizerd op 25 oktober bij 
de Laan van Poot en op 9 december in 
Voorschoten; van slechtvalken op 19 okto-
ber in Scheveningen, op 7 november bij 
het oude ministerie van Justitie en op de 
toren van de Parkstraatkerk, op 26 no-
vember boven de Starrevaart, op 8 decem-
ber boven Mariahoeve en op 12 januari 
boven de Kijfhoek en Bierlap, waar trou-
wens – zoals bijna altijd boven Meijendel 
– ook vliegende buizerds werden gezien. 
Daarnaast was er een aantal meldingen 
van sperwers: op 21 oktober bij de Vulkaan, 
op 8 november in de Kijfhoek en Bierlap 
en op 9 januari in Leidschendam.
De zwarte ibissen zijn nog geruime tijd in 
de buurt van de Starrevaart gebleven en 
regelmatig ook gemeld. Op 4 januari was 
de laatste melding. Op die dag werden 
bij de Starrevaart ook vier kleine zwanen 
gezien. Heel bijzonder was de aanwezig-
heid van een kwak op 22 oktober bij de 
waterpartij en het Westbroekpark. Ook 
ooievaars werden een aantal keren gemeld 
op de website, maar die kregen apart 
aandacht in het weekend van 11 en 12 
januari, op de nationale ooievaarstel-
dag. Op de Starrevaart werden ook grote 
aantallen wulpen, kievieten en zwarte rui-



 
     Veldwaarnemingen

ters waargenomen maar ook kemp hanen 
en natuurlijk diverse soorten eenden,  
waaronder smienten, pijlstaarten en winter-
talingen.
Op en bij het water verdienen verder 
zeker nog vermelding de waarneming van 
een kuifaalscholver op 15 oktober bij het 
Zuiderhavenhoofd en van een zeekoet op 
25 oktober in de haven van Scheveningen; 
van een rosse franjepoot op 13 novem-
ber op het strandje bij de Hellingweg 
in Scheveningen, van dodaarsjes in het 
Haagse Bos, van een roodkeelduiker in 
het Verversingskanaal in Scheveningen, 
van een waterral op 4 december bij de 
Haringkade en op 5 december bij Park 
Leeuwenbergh in Leidschendam, van een 
mandarijneend bij het Kruisvaarderspark 
in Rijswijk op 1 januari en van een non-
netje op 13 januari op een plas bij de 
Prinsenberg in Meijendel.
Verder natuurlijk ook bij het water: ijs-
vogels; die werden gezien in de Kijfhoek en 
Bierlap op 16 oktober, in Leidschendam 
bij de Oude Trambaan op 20 okto-
ber, bij de Starrevaart op 26 oktober, in 
Lentevreugd in Wassenaar op 11 novem-
ber, boven de vijver in het Haagse Bos op 
12 december en in het Kruisvaarderspark 
in Rijswijk op 26 december. Evenals 
in de vorige periode werden ook nu 

langs de waterkant weer grote gele kwik-
staarten gezien en wel op 20 oktober in 
Eikelenburg, Rijswijk; op 16 november in 
de Agnietenhof en op 17 november in de 
Voorhaven in Scheveningen.
De invasie van kruisbekken waarvan in ons 
land in de herfst sprake is geweest, is ook 
aan onze regio niet ongemerkt voorbij ge-
gaan: ze werden op 16 en 21 oktober ge-
zien  respectievelijk in Wassenaar en bij de 
Vulkaan. In de tweede helft van oktober 
werd door verschillende waarnemers ook 
de trek waargenomen van – voor zover 
nog niet eerder genoemd – vinken, kepen, 
kneuen, beflijsters, barmsijzen, veldleeuwe-
rik, boomleeuwerik, spreeuwen, houtduiven, 
zwarte mezen en staart mezen. Andere 
zangvogels die ook in deze periode weer 
werden gemeld zijn: puttertjes, zwarte 
roodstaarten, sijzen, groenlingen, huismussen, 
goudvinken, boomkruiper, zwartkop, tjiftjaf, 
roodborst (zingend in de kerstnacht!) en 
een groep van 18 eksters.
Meer bijzondere waarnemingen waren 
die van een oosterse gekraagde roodstaart op 
20 oktober in Kerkehout in Wassenaar, 
van een grote boompieper op 21 oktober 
bij De Banken en van sneeuwgorzen op 22 
november op de dijk aan de Zeekant in 
Scheveningen.

 Foto: Frederik Hoogerhoud

 Foto: Frederik Hoogerhoud

dodaars

ijsvogel
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De kleine bonte specht werd op 16 oktober 
en 19 oktober in de Kijfhoek en Bierlap 
gezien en de groene specht op 11 november 
in Wassenaar en op 19 november op een 
grasveld in Leidschendam.
Er waren meldingen van de roep van de 
bosuil in de nacht van 17 oktober bij de 
Bosjes van Pex, van 18 oktober in het win-
kelcentrum Houtwijk en van 17 novem-
ber in de Agnietenhof.
Houtsnippen lieten zich zien op de joodse 
begraafplaats in Wassenaar en in de 
Kijfhoek en Bierlap. En natuurlijk ont-
breekt ook in deze periode niet de mel-
ding van raven, dit keer op 10 december 

 
       Veldwaarnemingen

raaf

 Foto: Frederik Hoogerhoud

waargenomen in landgoed Clingendaal.
Dan tot slot de vogel waarvan de aanwe-
zigheid niemand in de regio zal kunnen 
ontgaan: de halsbandparkiet. Op 25 no-
vember stond daarover de volgende mel-
ding op de website: “Begin augustus was 
er rond schemer geen parkiet te bekennen 
in heel Den Haag centrum. Half septem-
ber waren er weer ca. 1750 die langs de 
Hofvijver sliepen, half oktober ca. 2650 
en afgelopen week ca. 1900. Het werd 
daar te druk: vanmorgen vertrokken ca. 
1200 vogels vanaf de Pletterijkade. Deze 
slaapplaats werd na eind mei niet meer 
gebruikt.”

Van de redactie
Ook al waren de vogelvriendelijke voor-
nemens voor 2014 goed bedoeld, wat 
betreft de Wulp zijn we struikelend be-
gonnen. Toch ligt er nu, met vereende 
krachten, op tijd een mooie volle Wulp 
in uw handen en daar ben ik - als ad 
interim redacteur - erg dankbaar voor.

Een nieuw Wulpjaar kent traditioneel 
winnende fotografen die hun inzen-
ding voor de voorpagina beloond zien 
met 25 euro per geplaatste foto. Dit 
jaar koos de driekoppige jury voor 
het werk van vier verschillende foto-
grafen. Ervaren kiekjesschieters als 
Rogier Mos, Boudewijn Schreiner en 
Hans Overduin en startend fotograaf 
Frederik Hoogerhoud wisten een voor-
pagina te veroveren. Allen van harte ge-
feliciteerd.

Rest me een ongebruikelijke medede-
ling aan het adres van trouwe schrijf-
ster Yvonne van de Pitte. Haar artikel 
‘Zomerkost’ verloor om duistere reden 
vijf hele zinnen in de novemberwulp. 
Frappant genoeg sloot de tekst toch 
nog aardig op elkaar aan zodat de ar-
geloze lezer er wellicht overheen geke-
ken heeft. Maar voor Yvonne was het 
artikel verminkt en daarom onze wel-
gemeende excuses. 

Voor allen die ik nog geen goed jaar 
heb gewenst, bij dezen alsnog de beste 
wensen, al is de kop er al behoorlijk af.

Aletta de Ruiter
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Onlangs sprak ik Hans Lucas van Dunea, 
die zich bezighoudt met het nestkasten-
experiment voor tapuiten in Meijendel. 
Vorig jaar kon ik melden dat tapuiten 
belangstelling hadden getoond voor de 
nestkasten en enige weken waren blijven 
hangen maar ten slotte toch waren weg-
getrokken. Dit jaar hebben de tapuiten 
echter helemaal geen aandacht besteed 
aan de nestkasten en is er alleen maar 
sprake van doortrek geweest. Vorig jaar 
hadden meerdere tapuitenparen gebroed 
in de nestkasten in het Noordhollands 
Duinreservaat. Jammer genoeg was er op 
het moment dat ik Hans Lucas sprak nog 
geen informatie beschikbaar of daar het 
afgelopen seizoen opnieuw was gebroed.

Uit onderzoek naar de achteruitgang van 
zangvogels in de Zuid- en Noordhollandse 
duinen en Drenthe is gebleken dat dioxi-
nes in zeer hoge concentraties voorkwa-

men in de (niet uitgekomen) eieren van 
aldaar broedende insectenetende zang-
vogels, waaronder de tapuit. Ook embry-
onale afwijkingen door dioxinevergifti-
ging werden vastgesteld, dit onder andere 
in eieren van tapuiten die werden gevon-
den in nestkasten in het Noordhollands 
Duinreservaat. De tapuit zoekt zijn voed-
sel in vegetatie met zand en kort gras en 
is waarschijnlijk extra kwetsbaar omdat 
zijn voedsel bestaat uit insecten, zoals ro-
zenkevers, die juist in de bovenste, door 
dioxine vervuilde bodemlaag leven. Men 
vraagt zich dan ook af of, behalve de ver-
ruiging van de vegetatie,  ook dioxinever-
giftiging een tot nu toe niet onderkende 
oorzaak zou kunnen zijn van de achter-
uitgang van de tapuit in ons land.

Hans Lucas vertelde dat berichten over 
deze vervuiling in de pers zijn gepubli-
ceerd en ook door Vogelbescherming 
Nederland.  Men had echter geen enkele 
reactie hierop ontvangen. Dit verbaasde 
hem èn mij.

Momenteel is men bezig de bodemveront-
reiniging met dioxine te onderzoeken. De 
overheid en Vogelbescherming Nederland 
werken hier aan mee. Het onderzoek 
wordt uitgevoerd door de universiteit van 
Nijmegen en vindt plaats in onder andere 
de Zuid- en Noordhollandse duinen, de 
Waddeneilanden en in Drenthe.  Men ver-
wacht dat de resultaten eind 2013 bekend 
zullen zijn. Ik houd U op de hoogte. 

Nestkastenonderzoek tapuiten 
Meijendel (vervolg)

DOOR YVONNE VAN DE PITTE

 Foto: Bert Hoogerhoud
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De inflow van houtsnippen is vrijwel 
geheel gestopt, terwijl ze vanaf half ok-
tober binnen kwamen en in november 
zelfs binnen regenden. In december werd 
er nog maar een enkeling aangeboden. 
Gedurende de winterperiode komen er 
massa’s houtsnippen vanuit Noordoost 
Europa en Scandinavië naar ons land. Op 
het moment dat daar de vorst intreedt 
en de bosgrond hard wordt, is voor deze 
langsnavelige vogels het zoeken naar 
voedsel vrijwel onmogelijk geworden. 
Dan verhuizen ze naar het milde zeekli-
maat van Noordwest Europa, omdat de 
grond hier langer vrij van vorst blijft. Met 
hun lange rechte snavel, die is uitgerust 
met een bewegelijke tip met daarin ge-
voelige sensoren, zijn ze in staat de klein-
ste organismen op te sporen. Ze peuren 
daarvoor diep in de zachte bosgrond. 
Hun voedsel bestaat uit wormen, lar-
ven en insecten. De jaarlijkse oost-west-
trek vanuit dun bewoonde streken naar 
het dicht bewoonde en bebouwde wes-
ten brengt deze perfect gecamoufleerde 
nachtelijke laagvliegers nogal eens in de 
problemen, doordat ze in contact komen 
met een omgeving vol van obstakels die 
zie niet kennen. Ze ploffen massaal tegen 
ramen en vallen versuft op de grond. Zo’n 
raam lijkt ’s nachts een zwart gat dat voor 
de vogels het idee geeft dat ze er gewoon 
doorheen kunnen vliegen. De snelheid 
en de hoek van inpact zijn mede van in-
vloed op het schadelijk effect van zo’n 
botsing. Eenmaal half verdoofd op de 

grond beland, vallen ze helaas ook nog 
wel eens ten prooi aan een kat, wat weer 
een volgend probleem oplevert. Eenmaal 
door de kat gebeten en verwond, dient 
de vogel zo snel mogelijk een antibiotica-
kuur te ondergaan, omdat de vogel door 
vergiftiging van die kattenbeet binnen 
twee dagen dood zal gaan. Het letsel van 
de botsing varieert van niets mankeren 
tot een dikke kop en beschadigd oog tot 
snavelbreuk of inwendig letsel. Dat laat-
ste is voor de asielmedewerkers vaak niet 
waarneembaar. Bij binnenkomst in het 
asiel hanteren we daarom speciale behan-
delprotocollen voor deze vogels. Daarna 
gaat de vogel ter observatie  in een grote 
kunststof bak met een dikke laag aarde 
die bedekt wordt met rotte bladeren. Als 
voedsel worden er tientallen levende re-
genwormen en meelwormen in gedepo-
neerd, die in de aarde wegkruipen. Op 
die manier kunnen de vogels op een zo 
natuurlijk mogelijke manier hun voedsel 
vinden, waardoor hun overlevingskans 
toeneemt. De bak wordt verder toegedekt 
met een deken zodat ze min of meer in 

Bijzondere vogels binnen het asiel
De winter is heel tam begonnen. Het koude ijzige weer dat ons vorig jaar ten deel 
viel is tot nu toe uitgebleven. Dit heeft ook direct een herkenbaar effect op het aantal 
binnengebrachte vogels en hun problemen. 

houtsnip

 Foto: Hetty Mos
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het donker zitten met daaroverheen een 
metalen rooster om ontsnappen te voor-
komen. Dagelijks worden ze gecontro-
leerd, gewogen en krijgen ze hun medicij-
nen toegediend. Bij goed herstel of als de 
kuur klaar is, wordt de snip zo snel mo-
gelijk weer in de natuur uitgezet, in een 
omgeving waar hij zijn voedsel zelf weer 
kan vinden. Hun natuurlijk habitat is het 
binnenduingebied, een bosomgeving met 
een humusrijke bodem. 

Betreffende het voorval van een aange-
schoten vrouwtje wilde eend, kan ik u 
melden dat het dier na lang herstel toch 
buitengewoon goed genezen is. Zij is in-
middels al lang weer uitgezet. Het eendje 
werd op 15 augustus 2013 door de dieren-
ambulance bij ons binnen gebracht. Ze 
had een opvallend dikke wang. Bij de eer-
ste behandeling ging de verzorging er van 
uit dat het een ontsteking betrof, maar 
dat gaf geen verbetering. Röntgenfoto’s 
die dierenarts Van Toor maakte, lieten 
zien dat het dier beschoten was. Direct 
toen ik de foto zag, herkende ik de typi-
sche vorm van een diabolo 4.5 mm kogel 
van een luchtdrukwapen. Een in de rech-
ter wang en een in de buikstreek. Deze 
laatste zat volgens de dierarts te ongun-
stig om te opereren, maar die in de wang 
heeft hij er direct uitgehaald. Om al deze 
handelingen te kunnen verrichten moest 
het diertje gefixeerd worden zodat ze on-
beweeglijk op de foto gezet kon worden. 
Daarvoor werd een gaaskous om het lijfje 
getrokken, waardoor de eend net een rol-
lade leek. Op de website van vogelasiel De 
Wulp vindt u nog meer informatie over 
dit voorval. We hebben aangifte gedaan 
van dit voorval met uitgebreide informa-
tie aan de  milieupolitie. Ook de kogel kon 

als bewijsmateriaal worden ingeleverd.

Een ander voorval van diermishandeling 
werd op 1 september door de dierenam-
bulance binnengebracht. Het was een 
zilvermeeuw, die afkomstig was van het 
Binnenhof. Getuigen hebben tegen de 
chauffeur van de dierenambulance ver-
klaard, gezien te hebben dat de meeuw 
door iemand was geschopt. De vogel is 
door ons onderzocht en er werd gecon-
stateerd dat het bovenarmbeen op diverse 
plaatsen was gebroken, waarbij ook het 
elle booggewricht was betrokken. Zulke 
schade is door ons niet te herstellen. 
Vogelbotten zijn dunwandig en hol en 
zo’n breuk levert vaak versplinterde bot-
ten op. De meeuw is direct na constate-
ring uit zijn lijden verlost.

Helaas is het niet goed afgelopen met de 
zeekoeten die we binnen hebben gekre-
gen. Ze zijn bijna allemaal overleden en 
ook de papegaaiduiker die op 6 decem-
ber werd gebracht heeft het helaas niet 
overleefd. Aanvankelijk bleek hij goed te 
herstellen en at hij steeds gretiger zijn vis-
jes op. Tot we hem op maandag 6 januari 
toch dood in zijn bak aantroffen. Voor de 
verzorgers, die er alles aan doen om zulke 
bijzondere vogels te redden, is het wel een 
grote teleurstelling als het dan toch niet 
wil lukken.
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papegaaiduiker

 Foto: Hetty Mos
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zijn meest sardonische lach. De kater werd 
steeds bozer en de kraai steeds brutaler. De 
vogel fladderde telkens even omlaag rich-
ting de kat, maar zorgde wel dat hij een 
veilige afstand bewaarde en zocht telkens 
net op tijd een veilig heenkomen op een 
hoger gelegen tak. De kat sprong steeds 
een tak hoger, maar de kraai bleef hem 
ook steeds een stapje voor. Zo ging het een 
tijdje door, totdat de zwarte kraai er ineens 
genoeg van had. Hij kraste nog een laat-
ste kat naar de kater en klapwiekte naar 
het dak van een nabije flat. De rode kater 
keek de kraai nog even machteloos na en 
zag toen dat hij ongemerkt best hoog in de 
boom was geklauterd. Hij durfde eigenlijk 
niet zo goed meer terug naar beneden. Hij 
probeerde het wel: één pootje voorzichtig 
onder zich plaatsend op de stam. Maar hij 
durfde écht niet. Na een paar pogingen 
gaf de kater het op en begon klaaglijk 
te mauwen, hopend dat iemand mede-
lijden met hem zou krijgen en hem zou 
komen redden. Hij voelde zich duidelijk 
in zijn trots gekrenkt. Dat hij zich toch 
zo in de luren had laten leggen door zo’n 
baldadige kraai! En ik zag hem denken:  
pestvogel!

Pestvogel        

Contributiebetaling
Beste heer/mevrouw,

De Haagse Vogels zijn u dankbaar voor 
uw lidmaatschap. Dankzij uw financiële 
bijdrage kan de HVB een gezonde organi-
satie laten draaien. 
We zorgen voor het beheer van 15 vogel-
rustgebieden,  professionele verzorging in 
Vogelasiel De Wulp, adviseren de gemeente 
voor vogelvriendelijk beleid, verzorgen 
win tervoedering in strenge winters, orga-
niseren excursies, lezingen en vogelreizen.
Maar bovenal, we laten gezamenlijk zien 
dat vogelbescherming ertoe doet in onze 

DOOR ANDRÉ LEEGWATER

Laatst kuierde een dikke, rooie kater nogal 
lui over straat. Hij genoot zichtbaar van zijn 
rust en snuffelde hier eens aan een stoep-
rand en daar eens aan een opschietend stuk 
onkruid aan de rand van een perkje. Even 
verderop sloeg een zwarte kraai hem gade 
vanaf de onderste tak van een lijsterbes. 
Toen de kat aan de voet van de boom even 
omhoog keek, begon de zwartjas luidkeels 
op hem te schelden; ik kon er niets anders 
van maken. De kat keek nogal verontwaar-
digd om zich heen, alsof hij getuigen zocht 
voor zulk onbeschoft gedrag jegens hem. 
Hij keek mij even vragend aan en ik keek 
nogal geamuseerd terug. De rode kater 
maakte daaruit op dat hij van mij geen 
steun hoefde te verwachten en keek woe-
dend omhoog naar zijn verbale belager. In 
twee sprongen zat hij op de onderste tak. 
De kraai had dat allang zien aankomen en 
was snel twee takken hoger gehipt, nét bui-
ten bereik van zijn opponent. Hij vond het 
best lollig dat dat domme zoogdier zich 
zo gemakkelijk liet uitlokken en kraaide 

stad. Daarom hopen we van harte dat de 
HVB ook in de toekomst mag rekenen op 
uw steun.

Graag ontvangen we uw contributie uiter-
lijk vóór 1 april a.s.  De factuur vermeldt 
uw lidmaatschapsnummer. Wilt u dit bij 
uw overschrijving vermelden? Dit vereen-
voudigt het werk van de ledenadministra-
tie aanzienlijk.

Hartelijk dank voor uw medewerking,
Ingrid Megens



Adressen
Bestuur 
Frederik Hoogerhoud voorzitter
Rob de Jong penningmeester
Vacant secretaris
Rogier Mos lid
Peter Leyenaar lid

Correspondentieadres bestuur:
Altingstraat 12, 2593 SX Den Haag

Rekeningnummer penningmeester 
IBAN: NL12 INGB 0003 5861 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:
Loes Jalink, tel. 070 - 368 13 03
IBAN: NL31 INGB 0002 0319 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.: 070 - 368 13 03
IBAN: NL83 INGB 0005 0926 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: 06 - 46 42 68 09
- Ruud van der Waard: 06 - 47 46 01 59
- Martin van de Reep (Leidschendam-
  Voorburg): 06 - 55 78 10 30

31

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    (prijs incl. verzendkosten)

- 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 .......................................................... 10,00
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
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, kuifeend, zwarte ruiter, dodaars, zwarte ibis,
     slobeend vrouwtje, smienten en kievit, slobeend mannetje, ijsvogel. 
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