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       Van de voorzitter

Na 55 jaren lidmaatschap 
HVB waarvan 10 jaar actief als 
vogelwachter in de meeuwen
kolonie, 21 jaar actief als re
servaatbeheerder in Clingen
dael en Oosterbeek, 17 jaar 
bestuurder waarvan in twee 
periodes bij elkaar 12 jaar als 
voorzitter, wordt het tijd om 
 ik hoor het u al zeggen  het 
stokje over te dragen aan een 
ander. Dit wordt de laatste keer dat u een 
voorwoordje van mijn hand in De Wulp 
leest. Met uw welnemen schrijft Adri 
Remeeus het volgende in de meiWulp.

Als ik zo terugkijk is het een vogelbe
schermingscarrière waarover ik best een 
boekje vol kan schrijven. En dat is nou 
precies waar ik mee bezig ben. Vorig jaar 
leek het me al een aardig idee om mijn 
ervaringen en kennis over de vereniging 
historisch samen te vatten. Toevallig 
komt dat mooi uit nu de vereniging in 
september haar 90jarig jubileum viert. 
Het komt ook heel goed uit dat ik na de 
ALV geen voorzitter meer ben en meer 
tijd krijg om in de kelder van het Haags 
Gemeentearchief onder te duiken om de 
plank met HVBstukken uit te spitten. 
Want 55 jaar lidmaatschap dekt nog geen 
90 jaar geschiedenis en mijn geheugen 
kent niet alle details. Gelukkig hebben we 
in het verleden veel bewaard, dus u mag 
zich verheugen op een interessant boek
werkje.

De vereniging is in de loop der jaren uit
gegroeid tot een brede organisatie, die nu 
zelfs personeel in dienst heeft. Dat had
den we 55 jaar geleden niet kunnen be
denken. Alles was toen vrijwilligerswerk 

en alles werd met beperkte 
middelen gedaan. Rijd ik nu 
als voorzitter voor de vereni
ging per jaar 2000 km per auto 
van noord naar zuid door de 
stad, vroeger deed ik dat per 
fiets en was het een veelvoud 
aan kilometers. Uiteraard 
speelt de leeftijd mee, we blij
ven geen 18 en ook geen 48 of 
58 meer. De paar grijze haren 

die nog resten op mijn bol zijn echter wel 
exemplarisch voor alle grijze haren bin
nen de vereniging, want de gemiddelde 
leeftijd ligt ver boven de 55 jaar. Het 
wordt voor mijn opvolger dan ook een 
grote uitdaging om meer “jeugd” binnen 
de gelederen te krijgen. Er is gelukkig een 
kleine aanwas van actieve veertigers. Die 
moeten we koesteren.

Vogelbescherming in Den Haag kent een 
breed spectrum aan activiteiten. Als voor
zitter moet je vooral ook veel extern over
leg voeren met beleidsambtenaren. De in
breng van de HVB wordt meestal hoog ge
waardeerd, maar je moet een lange adem 
hebben om het beleid zo te beïnvloeden 
dat vogels ook werkelijk beschermd wor
den. Gelukkig is er tegenwoordig wetge
ving waaraan ook een lastige wethouder 
zich heeft te conformeren. En meer dan 
gelukkig, er komen  binnen de HVB meer 
specialisten die dit werk willen doen.

Ik ga het wat rustiger aan doen. Meer vo
geltjes fotograferen, want dat is de nieuwe 
hobby. Adri krijgt een leuke taak binnen 
een fijn bestuursteam. Ik zie u hopelijk 
op de ALV.

Frederik Hoogerhoud
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DOOR TOM LOORIJ

Deel 23: de Wintertaling

Vogels van de Nederlandse Rode Lijst

Vrijwel iedereen zal weten dat de zomertaling 
op de Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten 
staat. Regelmatig duikt zijn naam op als het 
over soorten gaat die hard achteruit zijn gegaan 
ten gevolge van veranderingen in de agrarische 
bedrijfsvoering. Minder mensen zullen geloven 
dat ook de wintertaling op deze lijst staat en 
wel als kwetsbaar, de lichtste categorie.

Winter en zomertaling zijn vogels die hun 
naam alle eer aan doen. Zomertalingen zie 
je in Nederland alleen in het broedseizoen, 
waarnemingen in de wintermaanden zijn 
zeer zeldzaam, want onze zomertalingen 
brengen die door in Afrika. En in de 
winter zie je zoveel wintertalingen  het 
gaat jaarlijks gemiddeld om 20.000 tot 
30.000 exemplaren  dat je je kunt afvragen 
waarom hij dan op de Rode Lijst staat. 
Laatst was ik in de herfst bijvoorbeeld een 

paar dagen op Texel en ik heb daar nog 
nooit zoveel wintertalingen gezien. Ze 
zaten werkelijk op alle plekken waar het 
de moeite waard was om vogels te kijken.

Maar het gaat bij de Rode Lijst nu 
eenmaal om soorten die als broedvogel 
sterk achteruitgaan en daar behoort de 
wintertaling zeker bij. Die achteruitgang 
stamt overigens pas van na de vorige 
Rode Lijst uit 1994 toen de soort daar nog 
niet op prijkte. Voor ons Hagenezen is die 
achteruitgang moeilijk vast te stellen. Het 
zwaartepunt van zijn broedgebied heeft 
namelijk altijd op de hogere zandgronden 
gelegen met Drenthe en oostelijk Noord
Brabant als kerngebieden. Wel was 
er in de jaren zestig en zeventig een 
flinke gebiedsuitbreiding waarbij ook 
delen van het laagveengebied in West 

Nederland werden gekoloniseerd evenals 
de infiltratieplassen in het duingebied. 
Uit die tijd stamt ook het maximaal 
aantal broedparen in Meijendel met 
35 paar in 1965. In 1984 waren er daar 
slechts 3 van over en sinds die tijd is de 
soort daar geen regelmatige broedvogel 
meer. En meer dan één broedgeval per 
jaar is in de 21ste eeuw niet meer door de 
Vogelwerkgroep Meijendel vastgesteld. 
Maar ook elders ging de stand sinds de 
laatste 40 jaar hard achteruit. De laatste 
landelijke telling leverde 2000 tot 2500 
broedparen op en dat is ruim 40% minder 
dan in de jaren zeventig van de vorige 
eeuw. Vooral in WestNederland dreigt 
steeds meer een erratisch voorkomen 
en zijn atlasblokken met meer dan vier 
territoria een zeldzaamheid. Maar ook 
in de kerngebieden in Drenthe en elders 
in OostNederland is de stand flink 
teruggelopen.

Waarom de soort zo onderuitzakt, is 
niet duidelijk. Het belangrijkste biotoop 
wordt gevormd door vennetjes, moerasjes 
en andere wateren. Die mogen niet al te 
diep zijn en moeten een flink uitgegroeide 
oevervegetatie hebben om er een veilig 
nest te kunnen bouwen. Verdroging van 
deze gebieden en toenemende bebossing 
worden wel als oorzaken genoemd. In 
West Nederland speelt, zoals bij zoveel 
weidevogelsoorten, de intensivering van  
de agra rische bedrijfsvoering de be
langrijkste rol. Maar verhoging van het 
waterpeil blijkt niet in alle gebieden te 
werken en de wintertaling blijft in  de 
enkele gebieden waar dit gebeurt, toch 
verder in aantal afnemen. Het bevorderen 
van een goede waterkwaliteit  en een rijke 
oevervegetatie door het inrichten van 

moerassige oevers is in ieder geval van 
belang om verdere achteruitgang tegen te 
gaan.
In Europa (exclusief Rusland) is Finland 
het land dat veruit de meeste broedende 
wintertalingen herbergt, 150 000 tot 
250 000 paar, een schril contrast met 
Nederland dus dat slechts 1% van de Finse 
populatie herbergt. Opvallend is wel dat 
Finland tot de Europese landen behoort 
met de grootste afname. Of dit mogelijk 
ook van invloed is op onze Nederlandse 
populatie is niet duidelijk.

De bijgevoegde afbeelding is bijzonder. Het is een 
zgn. eerstedagenveloppe uit Frankrijk ter gelegenheid 
van de studie naar trekvogels. Op het vignet prijkt 
een zomertaling, La Sarcelle, die inderdaad een 
uitgesproken lange afstandstrekvogel is. 
Maar op de postzegel staan overduidelijk vliegende 
wintertalingen die minder ver trekken. Dat zijn dan 
vooral de vogels in de noordelijke broedgebieden. De 
Franse wintertalingen zijn zelfs gedeeltelijk standvogel 
of trekken hooguit naar Zuid-Europa of Noord-Afrika.
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inmiddels aan het werk om het plan uit 
te voeren. Het sloopafval is in meerdere 
containers afgevoerd. Een grote kraan 
van Blansjaar heeft voor de deur gestaan 
om grote, zware ladingen hout, staal, 
steen en dakplaten over de bomen heen 
in het asiel te tillen. 
Voordat dit alles kon beginnen, moest 
het asiel ontruimd worden en de inven
taris moest verhuizen naar twee voor de 
deur geplaatste stalen zeecontainers. Ook 
staan er nu twee portocabins, van waar
uit het asiel tijdens de verbouwing door

draait. Beiden zijn 2,5 x 6 meter groot. De 
vogelkooien, voerbakken, diepvriezers, 
keukentje, toilet, kantoor, administratie 
en de pauzes van de vrijwilligers hebben 
hier allemaal een plekje gekregen. Het 
is behelpen maar met het betrekkelijk 
kleine aantal vogels dat er binnen komt, 
is het nog steeds aardig te doen. 

Tot op heden is er nog steeds sprake 
van een milde winter die nog nauwelijks 
koudeslachtoffers heeft opgebracht. Een 
goede indicator daarvoor is de houtsnip. 
Zodra de vorst zijn intrede doet, krijgt 
deze prachtig mooi gecamoufleerde be
woner van bosbodems het moeilijk omdat 
de bodem bevriest en hij geen voedsel 
meer kan vinden. Afgelopen jaar hebben 
we er maar 73 van binnen gekregen. Dat 
is maar de helft van de aantallen die we 
gewend zijn tijdens koude vrieswinters.

 
   Vogelasiel De Wulp  

Minder vogelopvang dankzij 
milde winter 
TEKST EN FOTO’S: RUUD VAN DER WAARD

Zeevogels: 410 zilvermeeuwen, 286 kleine 
mantelmeeuwen, 2 grote mantelmeeu
wen, 3 drieteenmeeuwen, 67 kokmeeu
wen, 3 stormmeeuwen. Wat er verder uit 
zee kwam, waren 1 alk, 1 janvangent, 1 
kuifaalscholver, 1 noordse stormvogel, 1 
roodkeelduiker, 2 rotganzen, 14 zeekoeten 
en 1 zwarte zeeeend. Totaal: 792 stuks.  

Roofvogels: 1 boomvalk, 9 buizerds, 2 ha
viken, 5 sperwers, 2 slechtvalken, 1 wes
pendief, 6 torenvalken, 1 hybride lanner
giervalk. Verder 10 bosuilen, 2 kerkuilen, 
2 ransuilen, en 1 steenuiltje.  Totaal: 27 
dagroofvogels en 15 nachtroofvogels. 

Watervogels: 20 aalscholvers, 12 boeren
ganzen, 24 Canadese ganzen, 1 dodaars, 
5 grauwe ganzen, 161 knobbelzwanen, 1 
kolgans, 2 krakeenden, 10 kuifeenden, 1 
kwakertje, 7 loopeenden, 2 mandarijn
eenden, 191 meerkoeten, 76 nijlganzen, 6 
waterrallen, 1 smient, 50 waterhoentjes, 2 
watersnippen, 490 wilde eenden, 14 mus
cuseenden, 10 tamme ganzen en 1 zwarte 
zwaan, 20 futen. Totaal: 1107 stuks.  

Duiven: 1294 houtduiven, 869 stads/post, 
sierduiven, 3 diamantduifjes, 5 lachduif
jes, 15 tuimelaars, 139 Turkse tortels, 6 
holenduiven. Totaal: 2331 stuks.

Verder zijn er een heleboel zangertjes, 
halsbandparkieten en andere vogels in 
opvang geweest met een totaal van 2315. 
Overige dieren waren: 111 egels, 2 hazen, 
2 rode eekhoorntjes, 1 tam konijn, 2 
wilde konijnen en 19 vleermuizen. Totaal: 
137 dieren, waardoor het totaal aan bin
nengebrachte dieren/vogels nu gekomen 
is op 6724 in 2014.

Renovatie
Zoals inmiddels wel bekend zal zijn, 
wordt het vogelasiel momenteel gere
noveerd. De buitenmuren zijn blijven 
staan maar het hele interieur is er uit ge
sloopt inclusief tweederde van het dak. 
Architectenbureau Houweling heeft 
opdracht gekregen om een nieuw inde
lingsontwerp te maken, waardoor het 
asiel optimaal ingedeeld en gebruikt kan 
gaan worden. Aannemer Lammertink is 

Na het opmaken van de administratie hebben we het overzicht van alles wat er aan 
vogels en andere dieren in 2014 in vogelasiel De Wulp is binnengebracht. In totaal 
zijn er 6587 vogels binnengebracht. Wat dacht u van:

Alleen de buitenmuren bleven staan

Het is behelpen in de kleine opvangruimte

Blansjaar in de Heliotrooplaan

De nieuwe dakbalken worden een voor een gezet

2000 kilo hout in een keer naar binnen
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Najaarstrek 2014: er sneuvelen records! 
Maar waar blijven onze wintergasten?
DOOR ADRI REMEEUS

Ook de herfst liet zich van een zachte kant zien. De wind waaide meestal uit het 
zuiden en zorgde tot diep in november vaak voor zacht en zonnig weer. Het aantal 
dagen met oostenwind was zéér beperkt, waardoor de najaarstrek van roofvogels 
tegenviel. Ook krachtige westcirculaties traden slechts sporadisch op, maar 
brachten toch wel aardig wat zeevogels naar de kust.

 
    Veldwaarnemingen gezien in de regio tussen half oktober 2014  en half januari 2015

De eerste records sneuvelen
Het waren vooral de zangvogels, die 
het beeld bepaalden. De invasie van 
bladkoningen zette door; zowel in het 
Westduinpark als in Meijendel werden 
er tot 20 oktober met regelmaat een 
tot drie gemeld. Leuk voor de ‘struik
struiners’, maar degenen die de moeite 
namen trektelposten in de zeereep te be
mannen, konden zich vaak vergapen aan 
ongehoorde aantallen vinken en spreeu
wen. Zo trokken er op 11 oktober maar 
liefst 152.567 vinken langs de Vulkaan, 
waarmee dit de op één na beste dag ooit 
was voor deze soort. Op 18 oktober pas
seerden daar nog eens bijna 122.000 vin
ken. Het totale aantal vinken dat in okto
ber de Vulkaan passeerde, kwam boven 
de 800.000 uit! Ook spreeuwen kenden 
een (ver) boven gemiddeld najaar; een 
topdag was 26 oktober toen er 139.000 
zuidwaarts trokken langs de Vulkaan. 
Intensief luisteren en scherp observeren 
leidde tot een aantal opvallende waarne
mingen. Met enige regelmaat werden er 
de gehele maand oktober langstrekkende 
grote piepers gemeld, zeker niet elke dag, 
maar soms tot drie op één dag. Op 13 ok
tober liet een doortrekkende roodkeelpie
per zijn ijle roep horen boven de zeereep 

van Meijendel. Op 18 oktober trok daar 
een dwerggors zuidwaarts. 
De doortrek van velduilen, die in mijn vo
rige rapportage al werd aangestipt, zette 
door. Op 15 oktober trok er een over 
Meijen del en op 18 oktober een over de 
Vulkaan. Tijdens een telling van bokjes 
werd op 30 oktober een velduil aange
troffen in de DuivenvoordseVeenzijdse  
polder. 
Ook mag de slaapplaats van grote zilverrei
gers, aan de rand van die polder, niet on

Foto: Bert Hoogerhoud

velduil

vermeld blijven; op 18 oktober ‘verlicht
ten’ maar liefst 41 van deze witte sieraden 
de avondschemer.

Zeetrek; het roer gaat om!
Op 21 en vooral 22 oktober verjoeg een 
stormdepressie de trektellers uit de  
duinen. Over zee turen werd het motto. 
Door een stormachtige noordwestenwind 
stroomde de Waddenzee leeg; grote aan
tallen vogels volgden de kust zuidwaarts. 
Langs Scheveningen werd op 22 oktober 
een imposant aantal van 3813 rotganzen 
geteld. Ook de 838 bergeenden mochten 
er zijn. De 14 middelste jagers bleken een 
opmaat te zijn naar een invasie van deze 
soort. Niet dat de aantallen echt groot 
werden, maar er hoefde in november en 
december maar een zuchtje aanlandige 
wind te staan of er kwamen middelste 
jagers in het vizier. De aantallen grote en 
kleine jagers bleven dit najaar achter en 
feitelijk geldt dat ook voor de ‘echte’ zee
vogels als pijlstormvogels. Wel opvallend 
was het geconcentreerde voorkomen van 
rosse franjepoten tijdens en na de storm. 
Twee exemplaren gaven de vogelfotogra
fen onder ons een plezierige tijd langs 
het zuiderhavenhoofd van Scheveningen, 
van 22 tot en met 26 oktober.

Op naar november en terug naar de 
zangvogels
Na het zeetrek intermezzo herpakte de 
zuidelijke luchtstroming zich. De zang
vogels kregen weer alle aandacht. De 30e 
oktober was alweer een aardige trekdag 
langs de Vulkaan met onder andere een 
kwak, een ruigpootbuizerd, een velduil, twee 
grote piepers, 499 merels en 151 grote lijsters.
Inmiddels waren in de Raaphorst en 
Dui venvoordseVeenzijdsepolder de over

winterende kolganzen teruggekeerd. Op 
30 oktober hadden zij versterking gekre
gen van 53 kleine rietganzen, een soort die 
maar zelden aan de grond komt in onze 
regio. 
Inmiddels begonnen de trektellers zich 
wel af te vragen waar de kramsvogels en 
ko per wieken bleven. Tegelijkertijd consta
teerden zij dat sommige zomergasten 
bleven dralen. Zo werden tot en met 22 
november nog kleine aantallen langs
trekkende grote sterns gezien over zee, 
terwijl ook boeren zwaluwen nog werden 
gemeld; de laatste waarneming was op 
13 november toen drie boerenzwaluwen 
langs de Vulkaan trokken. Overal in het 
Westduinpark en in Meijendel zaten half 
november nog tjiftjaffen te roepen, tot 

grote stern

Foto: Bert Hoogerhoud

Foto: Bert Hoogerhoud

kwak
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maximaal vier in Meijendel op 11 novem
ber.
Een langs de Vulkaan trekkende gele kwik
staart op 1 november is in dit verband 
ook het vermelden waard. Op 1 en 2 no
vember trok er steeds een Europese kanarie 
langs de Vulkaan en, om nog even bij de 
zomervogels te blijven, op 4 november 
hielden twee tapuiten zich nog op langs de 
Scheveningse boulevard.
Trekkende roeken zijn al jaren een bijzon
derheid in onze regio, zodat het aantal 
van 13 langs de Vulkaan op 1 november 
vermelding verdient.

De spreeuwen en vinken weten van geen 
ophouden
Op 2 november passeerde het ongekende 
aantal van 104.800 spreeuwen de Vulkaan. 
Dat was een substantiële bijdrage aan het 
totaal; op 9 november passeerde de mil
joenste spreeuw sinds 28 september 2014 
en vervolgens kon op 18 november wor
den geconstateerd dat, na de vink, ook de 
spreeuw het beste najaar ooit kende, want 
de teller kwam uit op 1.114.000. Het to
taal aantal najaarsvinken bereikte op 13 
november de 900.000. Ook andere vink
achtigen hadden in 2014 een beter dan 
gemiddeld najaar. Normaal gesproken is 
de frater een zeldzaamheid in onze regio, 
maar op 17 november trokken er 17 langs 
de Vulkaan. Op 27 november voegde de 
boulevard van Scheveningen daar nog 
vier aan toe.
Opmerkelijk waren twee laat doortrek
kende visarenden langs de Vulkaan, name
lijk op 21 en 23 november elk één. Langs 
Scheveningen trokken op 16 december 
twee ijsduikers en twee parelduikers. Ten 
slotte mag niet onvermeld blijven, dat 

vanaf 4 december weer vier zwarte ibissen 
worden gemeld uit Starrevaart. Het is ver
leidelijk te denken dat dit dezelfde groep 
is die in de winter van 2013/14 Starrevaart 
als thuisbasis had.
En daarmee was de koek bijna op, want 
na half december werd het stiller in de 
natuur. Op de meren in Meijendel bevon
den zich enkele grote zaagbekken en in de 
stad liet hier en daar de tjiftjaf zich zien. 
Ook doken in Den Haag her en der grote 
gele kwikstaarten op, zelfs in het centrum.
Maar de vraag die iedereen zich stelde, 
was: waar blijven toch de kramsvogels en 
de koperwieken? Warempel, een beetje 
vorst en sneeuw bracht eind december 
enige beweging op gang: op 26 december 
trokken over de Vulkaan 800 kramsvogels 
naar zuid en een dag later nog eens 249 
over de DuivenvoordseVeenzijdse pol
der. Inmiddels is wel duidelijk dat op dit 
moment (begin januari) de meeste zich 
nog ophouden in Scandinavië, waar ken
nelijk nog voldoende voedsel beschikbaar 
is. Vermeldenswaard zijn de rode wouw en 
de pestvogel die op 26 december over de 
Vulkaan trokken. Ook de fraters lieten 
zich weer gelden, want op 26 december 
trokken er 15 naar zuid over de Vulkaan. 
Inmiddels steeg het aantal grote zaagbek
ken in Meijendel; in het zuidelijke deel 
van het infiltratiegebied werden er op 29 
december maar liefst 34 geteld! Tevens 
waren er die dag twee roerdompen en twee 
baardmannetjes in Meijendel. Verrassend 
waren de zes wilde zwanen die op 30 de
cember neerstreken op een duinmeer 
in Meijendel. Tenslotte: vanaf 3 januari 
wordt weer regelmatig een grote burgemees
ter (2e jaars) gemeld bij de Scheveningse 
havenhoofden.

 
    Veldwaarnemingen

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Adri Remeeus: aremeeus@ziggo.nl

Vandaag ontving ik dit krantenknipsel 
met een halsbandparkiet met ‘nummer
bord’.  
“Parkiet op nummer” is een gezamenlijk 
project van het Centrum voor Mi lieu
wetenschappen (CML) van de Uni versiteit 
Leiden en City Parrots in samenwerking 
met het vogeltrekstation en Waarneming.
nl, met als doel de populatieomvang, le
vensduur, verspreiding en gedrag van 
halsbandparkieten beter te begrijpen. 
De studie begon in 2013 met enkele 
tests. Regelmatig werden gemerkte par
kieten bij de vangplaats teruggezien. Uit 
hervangsten van deze genummerde par
kieten blijkt dat de vogels goed kunnen 
leven met deze penningen. We zien geen 
afname van gewicht of schade aan de nek 
of elders. Inmiddels zijn 85 halsband
parkieten in Leiden voorzien van derge
lijke penningen. Dat is ongeveer 10% van 

de Leidse populatie parkieten. Er worden 
inmiddels ook vier geringde halsband
parkieten in de Haagse regio gezien.
 
Mochten er in het vervolg vragen zijn over 
geringde vogels, dan kunt u ook altijd 
even (eerst) bij mij informeren. Ik lees zo
veel mogelijk geringde vogels af. Nog een 
aanvulling op het artikel: het is onjuist 
dat ringen alleen om een pootje gebeurt, 
er bestaan ook schilden op snavels (nose 
saddles), flappen op vleugels (wingtags) 
en halsbanden. Daarnaast wordt een 
groeiend aantal vogels voor onderzoek 
voorzien van data of gpslogger(tje)s.
 
Het zou mooi zijn als we de gegevens 
van de heer Arthur Friederizi uit Leid
schendam kunnen achterhalen, dan kun
nen we hem op de hoogte stellen van dit 
project. Weet iemand hiervan? In ieder 
geval stuur ik deze melding van A17 door 
aan de bovengenoemde organisatie.
 
Caroline Walta
caroline.is.online@kpnplanet.nl

http://cml.leiden.edu/parkiet/opnummer/nummer.html
http://waarneming.nl/haba.php
 
TV uitzending Vroege vogels 18 nov 2014
http://vroegevogels.vara.nl/Fragment.202.0.html?&tx_
ttnews[tt_news]=370802&cHash=423fa81bd7cec7c94e533
07b5f203704

Nummerbord bij halsbandparkieten

Rondleidingen in de Eendenkooi Zuiderpark
Datum: zondagen 14 en 28 februari 2015 - Tijd: aanvang 10.00 uur einde ca. 11.45 uur
Verzamelen: Ingang groenpost Marie Heinenweg
Thema: uitleg werking van een eendenkooi, vogels, historie, toekomst.
Gids: Ruud van der Waard 
Opgave:  telefonisch, dagelijks tussen 18.00 en 21.00 uur:  06-47460159
Rondleiding is gratis, honden niet toegestaan   1010 11

mailto:aremeeus@ziggo.nl


Den Haag heeft er nog 
een règâh bij
DOOR WIM KOOIJ

Blauwe reigers broeden tot vlakbij ons stadscentrum. Afgelopen jaar weer drie paar achter 
de Koekamp. Intussen blijft de echte Haagse règâh natuurlijk de ooievaar, die op genoemde 
locatie ook nog wel eens te bewonderen valt en de stomverbaasde reizigers die uit het 
station komen vaak klepperend begroet. Maar hoe past die statige, geheel witte verschijning, 
die op maandag 12 januari langs de waterpartij in de Scheveningse Bosjes paradeerde, in dit 
plaatje? Citymarketing mag zich erop voorbereiden dat Den Haag er een nieuwe règâh bij 
heeft. De opmars van deze grote zilverreiger lijkt immers niet te stuiten. Goed om daarom 
nog een keer stil te staan bij wat er precies met deze reiger aan de hand is. Of aan de hand 
lijkt te zijn. Voor een gemiddelde Hagenees begint de onduidelijkheid al bij de verwarrende 
naam. ‘Wat lul je nâh, die règâh is gehei wit, wâh zie jè zilveâh dan?’

Tom Loorij berichtte in de november
wulp van 2010 in zijn serie over Rode lijst
soorten al over de opvallende ontwikke
ling in reigerland. Het is daarbij sowieso 
wat verwonderlijk dat de grote zilverrei
ger op genoemde lijst voorkomt, want het 
gaat hier om alles behalve een bedreigde 
diersoort. Het is niet alleen wereldwijd de 
meest verspreide reigersoort, de presentie 
in ons eigen land neemt toe met meer dan 
5 procent per jaar. Let wel, ik ga geen plei
dooi houden om deze witte verschijning 
zijn Rode lijststatus af te nemen. Hoe 
meer van onze vogels op een stukje extra 
bescherming kunnen rekenen, hoe beter 
natuurlijk. 

Ontwikkelingen
Nederland kent één broedkolonie van 
betekenis van de grote zilverreiger. Die 
bevindt zich in de Oostvaardersplassen. 

Meestal rond de 150 paren. In 1977 werd 
daar voor het eerst gebroed. De spec
taculaire groei vond vooral eind jaren 
negentig en in de eerste jaren van het 
huidige millennium plaats. Verder telt 
ons land nog enige snipperkolonies in 
de Lepelaarsplassen, ook in Flevoland. 
En daarnaast in de Overijsselse Wieden. 
Ook daar is zijn voorkeursbroedbiotoop 
te vinden: tamelijk grote, niet al te diepe 
meren. 
Buiten het broedseizoen zwerven ze over 
het hele land uit. Het is een lust voor het 
oog om ze met hun statige gestage vleu
gelslag te zien overkomen. Nog vaker 
zien we ze in weilanden, niet ver van 
Den Haag. Vooral langs het spoor tussen 
Maria hoeve en Voorschoten is het vaak 
raak. Net als andere reigersoorten zijn ze 
meestal direct langs of in het water te vin
den. Ondiepe sloten hebben de voorkeur, 

daar vindt hij van alles dat hij als eet
baar kwalificeert. Daarbij is beslist geen 
sprake van kieskeurigheid, ook muizen 
en mollen komen voor op het menu. Het 
is een opmerkelijk gezicht om een zilver
reiger haast sluipend de achtervolging te 
zien inzetten op zijn prooi.
Bij ons in de omgeving tref je de grote zil
verreiger vooral in het winterhalfjaar aan. 
Aan de rand van Wassenaar Kerkehout, 
grenzend aan de Duivenvoordse polder 
is nabij ‘De Wilde Zee’ al jarenlang een 
slaapplaats waar soms enige tientallen 
exemplaren de nacht doorbrengen. Het 
heeft geen zin overigens om daar ook 
eens te gaan buurten want het is helaas 
niet vrij toegankelijk.
Over het hele land bezien, zijn er zo’n 200 
slaapplaatsen. Niet alleen de hoeveelheid 
slaapplaatsen neemt toe, ook het aan
tal reigers die van de faciliteit gebruik 
maakt. Dat loopt inmiddels op tot boven 
de 4400. 

Import
Snelle rekenaars verwonderden zich er
over dat de winteraantallen veel snel
ler groeiden dan het landelijke aantal 
broedgevallen. En als je al de broedvo
gels en het kroost dat de herfst haalt 
bij elkaar optelt, kom je nauwelijks aan 
een derde van dit totaal. De enige ver
klaring zou kunnen zijn dat er ook ‘im
port’ uit het buitenland plaatsvindt. 
Resultaten van ringgegevens hebben dit 
vermoeden al snel kunnen bevestigen. 
Niet alleen onze eigen broedvogels blij
ken te paraderen langs de sloten, maar 
vogels uit Polen, de Baltische staten, 
Hongarije en zelfs Oekraïne maken hier 
hun opwachting. Opvallend veel rei
gers komen bovendien uit Frankrijk. Uit 

Frankrijk? Maar dat ligt toch ten zuiden 
van ons land? Ja, het opmerkelijke ver
schijnsel van overwintering in een gebied 
dat noordelijker ligt dan het broedgebied 
doet zich hier inderdaad voor. Waarbij 
trekkers zich dus feitelijk in de nazomer 
naar het noorden en in het voorjaar naar 
het zuiden begeven. Daarbij moet wor
den opgemerkt dat de reis qua afstand 
overzichtelijk is. De Franse bezoekers zijn 
vooral degenen die zich in de broedtijd 
ophouden in het Lac de GrandLieu, in 
het Loiregebied. De kolonie aldaar heeft 
zich  op zeer vergelijkbare wijze  ontwik
keld als die in de Oostvaardersplassen. In 
1994 vestigden zich daar schoorvoetend 
2 paar, 6 jaar later waren het er al 30 en 
inmiddels staat ook daar de teller boven 
de 150.

Hoe verder?
De grote zilverreiger is al met al met 
een uiterst succesvolle opmars naar het 
noordwesten van Europa bezig. Tot ver 
in de vorige eeuw bevond de dichtstbij
zijnde broedpopulatie zich in Oostenrijk 
niet ver van de grens met Hongarije in de 

Foto: Bert Hoogerhoud
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Neusiedlersee. Maar het is ooit anders ge
weest. De grote zilverreiger broedde voor
heen ook in ons land, maar is in de 18e 
eeuw uit Nederland verdwenen. Vooral de 
jacht om de fraaie veren tijdens de broed
tijd lijkt de soort destijds fataal te zijn ge
worden. Gedurende twee eeuwen zijn er 
vervolgens nog slechts sporadisch waar
nemingen uit ons land bekend. 
Spannend is, hoe het nu verder gaat. De 
inpoldering van Zuidelijk Flevoland in 
1968 en het vervolgens ruimte geven aan 
het ontstaan van de Oostvaardersplassen 
heeft zowel de grote als de kleine zilver
reiger  die daar in dezelfde periode ook 
ging broeden  erg geholpen. 
De elf tamelijk zachte tot zeer zachte win
ters op rij van 1998 tot en met 2008 lij
ken tot een stroomversnelling te hebben 
geleid wat betreft de aantallen. Spannend 
was, dat daarna een serie van vijf wat kou
dere en sneeuwrijkere winters volgde. Wat 
zou dat gaan betekenen voor de stand van 
deze soort die toch vooral uit warmere 
contreien was opgerukt? 

Ik had wel vertrouwen in een goede af
loop toen ik op een sneeuwrijke dag in 
december 2010 op Klein Zwitserland twee 
exemplaren zag. Ik had ze daar nooit eer
der aangetroffen. Vanwege het forse pak 
sneeuw dat er lag, vielen ze me in eerste 
instantie minder op dan het geval zou 
zijn geweest onder normale omstandig
heden. Maar ik zag dat de ene brutaal een 
plek opeiste langs een wak, waar al een 
verkleumde in elkaar gedoken blauwe rei
ger stond. De ander stapte iets verderop 
pronkzuchtig over het ijs.
En inderdaad, cijfers wezen uit dat de 
grote zilverreigers gedurende deze win
ters het hoofd goed boven het (bevroren) 

water wisten te houden. Voor de kleine 
zilverreiger liep dit niet zo goed af. Die 
kreeg  net als ook de blauwe reiger  tik
ken te verwerken. 
Waarnemingen van alleen al mijzelf in de 
eerste twee weken van het jaar in Reigers
bergen, op Houtrust, het Westbroekpark 
en bij de eerdergenoemde waterpartij 
wijzen er duidelijk op dat we met een 
verschijning te maken hebben die zich 
tot ver binnen de stadsgrenzen laat zien. 
Ook al betrof het hier wellicht een aantal 
keren hetzelfde exemplaar.
‘Ardea alba’ heeft de règâhvariëteit nu 
toch echt vergroot in Den Haag en om
streken. Een witte vogel die onze stad 
extra kleur geeft!  

    Haagse   
 Vogelbescherming 
    90 jaar
Op 23 september1925 werd de Vereniging 
voor Vogelbescherming ’s Gravenhage en 
omstreken officieel opgericht, beter be-
kend als de Haagse Vogelbescherming. Dit 
jaar bestaat de vereniging dus 90 jaar en 
dat willen we graag samen met u vieren.

In de loop van het jaar zullen we diverse 
activiteiten op de rails zetten. In oktober 
volgt dan het sluitstuk met een groot Haags 
Vogelfestival op de Koekamp en rond de 
vijver van het Haagse Bos. Een festival dat 
we niet alleen samen met de leden willen 
vieren maar ook graag met vogelliefhebbers 
die nog nooit van de HVB hebben gehoord. 
De festivalcommissie is al volop aan het or-
ganiseren. Noteert u de datum van zondag 
4 oktober 2015 vast in uw agenda? 

9090
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Zaterdag 14 maart 2015
Landje van Boer Geijsel en Polder 
Ronde Hoep
Reeds volgeboekt.
Er bestaat de mogelijkheid om op de wacht
lijst te worden geplaatst. 
Leiding : André Kommer (M 06 411 53 365)
Tijdstip: 8.30uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats Station Maria
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)  
Opgave: Deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: Vervoer

Zaterdag 28 maart 2015
Zeeland, Brouwersdam en Plan 
Tureluur
Dagexcursie met eigen vervoer ** (zie kader)
Op zoek naar ganzen en andere wintergasten. 
We maken een bekend rondje via Stellendam, 
de Brouwersdam, Plan Tureluur en mogelijk 
de Prunjepolder.
De uiteindelijke route zal mede bepaald wor
den door de al eerder gedane waarnemingen.
Leiding : Maarten Souverijn (M 06 2007 5333)
Tijdstip: 8.30uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats Station Maria
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)  
Opgave: Deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: Vervoer

Zaterdag 11 april 2015
Kijfhoek en Bierlap
Lange ochtendexcursie ***(voor goede lopers, zie 
kader)
Vroeg in het voorjaar is er weer een aantal 
zomervogels terug, waaronder de gekraagde 
roodstaart. Daar gaan we voor! Hopelijk zien 
we nog meer soorten in dit vogelrijke gebied.
Leiding : Corrie Ammerlaan (M 06 2267 0413)
Tijdstip: 8.30uur

Verzamelpunt: Parkeerplaats Kievietsduin
Opgave: Deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: Geen

Zaterdag 18 april 2015
Tiengemeten 
Dagexcursie met eigen vervoer**(zie kader)
We verplaatsen ons fietsend en wandelend 
over het ruige natuureiland waarbij bezoe
ken aan de deelgebieden Wildernis, Weelde 
en Weemoed niet zullen ontbreken. Uiteraard 
horen we vanuit het riet de eerste blauwborst, 
kleine karekiet en rietzanger. Tijdens deze ex
cursie wordt ruim aandacht besteed aan het 
leren herkennen van vogels aan de hand van 
hun zang. Daarnaast richten we ons op de 
aanwezige roofvogels en wie weet krijgen we 
de zeearend in de kijker. 
Leiding : André Kommer (M 06 411 53 365)
Tijdstip: 8.30uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats Station Maria
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)  
Opgave: Deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: Vervoer, veerpont € 4,50 (op vertoon 
van ledenpas Natuurmonumenten € 0,50 kor
ting), fietsverhuur leden van Natuur monu
menten € 5,50, nietleden € 7,50.

Zaterdag 25 april 2015
Plagroute in Berkenwoudse Driehoek  
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer***
(zie kader)
De Berkenwoudse Driehoek is een gevarieerd 
natuurgebied midden in de Krimpenerwaard. 
De natuur heeft nieuwe kansen gekregen 
door maatregelen die de Stichting Het Zuid
Hollands Landschap heeft genomen.
Tijdens de wandeling van ongeveer 5 kilome
ter zien wij bloemrijke graslanden, rietmoe
rassen en een weidevogelreservaat.

 
    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 gelegenheid te geven mee te kunnen gaan.

Wij verwachten zowel rietvogels, zoals blauw
borst, kleine karekiet en rietzanger, als wei
devogels, zoals grutto en tureluur waar te 
nemen.
Leiding : Muriel Kommer (M 06 5153 9821) 
en Renée Lankhorst (M 06 1093 5967 )
Tijdstip: 8.30uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats Station Maria
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)  
Opgave: Deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: Vervoer

Zondag 10 mei 2015
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 een 
kans om hem te zien. Na de excursie kunnen 
we in het nieuwe restaurant koffie drinken 
(omstreeks 10 uur)
Leiding: Ton Haase (M 06 1272 1879)
Tijdstip: 07:00 uur
Verzamelpunt: informatiecentrum De Tapuit 
naast boerderij Meijendel
Opgave: Deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: Geen

Zaterdag 16 mei 2015
De Groene Jonker
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer**
(zie kader)
Het plasdrasgebied biedt de mogelijkheid 
van waarneming van vele moeras en watervo
gels. Misschien zien we weer nieuwe soorten.
Leiding: Maarten Souverijn (M 06 2007 5333)
Tijdstip: 8.30uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats Station Maria
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)  

Opgave: Vooraf opgeven bij het contactadres
Kosten: Vervoer

Zaterdag 23 mei 2015
Zouweboezem
Dagexcursie met eigen vervoer **(zie kader)
Het gebied de Zouweboezem ligt tussen 
Ameide en Meerkerk en is in de 14e eeuw ge
graven als boezemwater. Naast vochtige gras
landjes vinden we hier rietmoerassen. Purper
reiger, waterral en zwarte stern zijn kenmer
kende vogelsoorten van het gebied. We maken 
een flinke wandeling. Bij voldoende tijd 
nemen we een kijkje langs de Lek.
Leiding: Maarten Souverijn (M 06 2007 5333)
Tijdstip: 8.30uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats Station Maria
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)  
Opgave: Vooraf opgeven bij het contactadres
Kosten: Vervoer

Zaterdag 30 mei 2015
Oostvaardersplassen
Dagexcursie met eigen vervoer **(zie kader)
We maken in de mooiste maand van het jaar 
een rondje om de Oostvaardersplassen. Het 
startpunt is het Buitencentrum van Staats
bosbeheer. 
Tijdens onze tocht bezoeken we o.a. ver
schillende vogelkijkhutten en maken we een 
wandeling naar het vogelobservatiepunt de 
Zeearend dat midden in het gebied ligt.  Via de 
Praamweg verplaatsen we ons naar het Jan van 
de Boschpad. Tijdens de excursie verwachten 
we volop vogelzang waarmee we de soorten 
weer op naam gaan brengen. 
Leiding: André Kommer (M 06 411 53 365)
Tijdstip: 8.30uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats Station Maria
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)  
Opgave: Vooraf opgeven bij het contactadres
Kosten: Vervoer

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

Kijk voor meer info in het kader pagina 18.

16 17



Contact: Telefoon: 070-354 89 74   /  e-mail: hvbex-
cursies@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 an-
ders 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 ex-
cursie zodat de vrijgekomen ruimte kan worden in-
gevuld. 
Vervoer: Voor dagexcursies met eigen vervoer aan-
geven of u zelf met uw auto kunt rijden en hoeveel 
deelnemers u kunt meenemen; of dat u met een 
deelnemer wilt meerijden. Kosten voor meerijden is 
€ 0,08 per kilometer, af te rekenen met de chauffeur.
Om het milieu te sparen, rijden wij met zo weinig 
mogelijk auto’s. 
Rekeningnummer: Voor excursies waaraan kos-
ten zijn verbonden die moeten worden overge-
maakt, dient u het aangegeven bedrag te storten 
op IBAN NL75 INGB 0002 7184 86 t.n.v. Haagse 
Vogelbescherming, afdeling excursies. Annuleringen 
schriftelijk of telefonisch meedelen aan de penning-
meester.
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 wel-
kom!
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 kle-
ding en handschoenen. In de zomer ademende kle-
ding in lagen met voldoende bedekking tegen felle 
zon en evt. insecten. Bij voorkeur niet te felle kleuren.

 
     CEL                         Meerdaagse reis                                                       CEL cursus  

Met een gezellig clubje 
naar Groningen
Ja, wie zou daar nu geen zin in hebben! 
In het tweede weekend van augustus 2015 
(7, 8 en 9 augustus) organiseren we een 
gezellig weekend naar Sidderburen in het 
noordoosten van de provincie Groningen. 
Wat is er daar te zien? Oh zo veel, onder 
andere de Grauwe Kiekendief, dat we 
waarschijnlijk wel weer tijd te kort zullen 
komen. Maar dat geeft niet. We realiseren 
ons dat we nogal vroeg zijn met de aan
kondiging. Maar we moeten er wel vroeg 
bij zijn om het plekje te kunnen behou
den dat we op het oog hebben. 
In Siddeburen wacht ons een bijzonder 
gezellig onderkomen, waar we overnach
ten in 2 persoonskamers (1 pk € 18,– toe
slag p.n.) compleet met lakenset en hand
doeken, 2 x ontbijt, 2 x lunchpakket, 2 x 
avondeten(vegetarisch). Het is een gewel
dige ruimte waar na het eten met gemak 
op twee plaatsen kan worden “gelijst”, 
terwijl er ook muzikale en sportieve ont
spanning mogelijk is! 
We gaan dit doen voor de zeer aantrekke
lijke prijs van € 210, – p.p. op de overigens 
bekende HVBreisvoorwaarden.

In het volgende nummer van ‘De Wulp’ 
vindt u nog meer bijzonderheden, zoals 
vertrek op 7/8 rond 7 à 8 uur en terug 
op zondagavond. Algemene leiding: Ton 
Haase. U kunt zich alvast inschrijven 
door € 60,– over te schrijven op rekening 
NL 57 INGB 0002 7184 86 t.n.v. “Haagse 
Vogelbescherming, Afd. CEL met vermel
ding van GRONINGEN”. 

Let wel: het aantal beschikbare plaatsen is 
beperkt en VOL is VOL!

Elke keer weer blijkt dat er vele belang
stellenden zijn die meer willen weten over 
dit jaarlijks terugkerende “festijn” van 
vogelterugkomst. U wordt bekend ge
maakt met de manieren om vogels te her
kennen, zowel zittend, vliegend, fluitend 
etc.; met de tijden waarop zij meestal 
weer terug komen en hun gedragingen.  
Kortom: iedereen leert er van, ook al bent 
u beginneling of een al dan niet (ver) 
gevorderde. Op zondagmorgen 26 april 
wordt er een ochtendexcursie gehou
den om ‘in het veld’ de praktijk te leren  
kennen.
De kosten bedragen € 19,– voor de gehele 
cursus, incl. documentatie en koffie/ 
thee vóór aanvang en in de pauze. 
Locatie: Milieu Service Punt Zuiderpark, 
Anna Polakweg 7, 2533 SW Den Haag 

(ingang Zuiderpark, Kinderboerderij, 
Vreeswijkstraat). 
Aanmelden door storting van het cur
susbedrag op rekening NL57 INGB 0002 
7184 86 t.n.v. Haagse Vogelbescherming, 
den Haag o.v.v. CURSUS.
Let wel: Het aantal cursisten is beperkt, 
zodat tijdige inschrijving gewenst is. 
Indien vol, dan volgt terugstorting 
van het door u betaalde cursusgeld. 
Jeugdleden, onder 16 jaar, kunnen de cur
sus gratis volgen, mits begeleid door een 
volwassene.
Nadere informatie wordt u graag gegeven 
door Jan Pietersen, tel. 070367 25 85 of 
06 19 41 81 22 of via email: hvbexcursies@
live.nl

Wij zien u graag verschijnen!

Vroege vogelwandelingen
In april verzorgen wij op de donder dag ochtenden weer vier Vroege Vogel wandelingen in 
het Westduinpark. U kunt kennismaken met de broedvogels van 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 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, hoek  Laan van Poot/Fuutlaan in Den Haag.
Wanneer: 2, 9, 16 en 23 april 2015 (donderdagen).
Tijdstip: van 06.30 tot 08.00 uur.

Vogelherkenningscursus
Voorjaar 2015

De lente komt er echt aan en dat is dan tevens de tijd, dat onze “overwinteraars” 
weer gaan terugkeren om hun al dan niet vertrouwde plekjes in te nemen. 

Het wordt dan ook tijd om onze Vogel herkenningscursus weer te gaan geven en we 
hebben ook dit jaar Eduard Opperman bereid gevonden om op woensdagavond 

15 april – 22 april – 29 april 2015
om 20.00 uur deze cursus te leiden. 

voor 
leden en niet-

leden
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Al midden jaren tachtig las ik geringde 
knobbelzwanen af langs de IJssel bij 
Deventer waar ik ben opgegroeid. Daar 
zag ik niet alleen zwanen uit ons land, 
maar ook uit Duitsland, Denemarken, 
Litouwen en Zweden. Vervolgens ben ik 
met diverse ringers van knobbelzwanen 
op pad geweest, zoals Jeroen Bredenbeek 
en Guus Smallenbroek (omgeving Has
selt), Ben Koks, Klaas van Dijk & Hans 
Esselink (provincie Groningen), Hans en 
Leo Eikhoudt (provincie Fries land) om 
de kneepjes van het ringen van knobbel
zwanen onder de knie te krijgen. Vanaf 
1992 heb ik een eigen ringvergunning 
om knobbelzwanen te mogen ringen, nu 
ook voor de provincie ZuidHolland. 

Doel van het onderzoek
In de regio Haaglanden vinden vrijwel 
alle vangsten plaats binnen stedelijk ge
bied waar de vogels aan mensen gewend 
zijn. Daarom kan er een efficiënte moni
toring van de individuen plaatsvinden. 
Dit onderzoek vindt plaats in het kader 
van RAS onderzoek van het vogeltreksta
tion. RAS staat voor Retrapping Adults 
voor Survival. Hiermee kan de overleving 
van de jongen en volwassen vogels wor
den berekend. Zodra de vogels zijn ge
ringd, hoeven ze niet nogmaals te worden 
gevangen omdat de ringen groot genoeg 

zijn om met een normale kijker op korte 
afstand af te lezen.
Veel is natuurlijk al bekend, onder an
dere dat de knobbelzwaan geen trekvo
gel is. Er is echter ook nog heel veel on
duidelijk.
Naast de overleving kan worden be
paald welke doodsoorzaken overleving 
in onze regio beïnvloeden (bijvoorbeeld 
afschot, verkeer, ziekte). Verder kan wor
den beoordeeld waar en wanneer de jon
gen voor het eerst gaan broeden en hoe  
trouw de dieren aan de broedplaats zijn. 
Veel ogenschijnlijk gunstige broed en 
foerageerplekken in de stad worden niet 
benut door knobbelzwanen. Niet dui
delijk is, welke factoren hierin meespe
len. We onderzoeken dus in hoeverre de 
voedselsituatie, geschikte broedplekken 

Onderzoek knobbelzwanen regio 
Haaglanden pilot 2014
DOOR BENNY MIDDENDORP - FOTO’S CAROLINE WALTA

In 2014 ben ik gestart met een onderzoek naar broedpopulatie van knobbelzwanen 
in de regio Haaglanden. Hiervoor meet en weeg ik de vogels en voorzie ik ze van 
een roestvrijstalen ring van het vogeltrekstation. 

Benny Middendorp start het ringproject in de regio 
Den Haag op.

of afschot risicofactoren in de overleving 
en reproductie vormen.
Dit onderzoek is vergelijkbaar met knob
belzwanenonderzoek elders in het land: 
Almerestad (ringer Henk Koffijberg) 
en provincie Groningen (ringer Jan 
Beekman). 

Knobbelzwanenringgroep Haaglanden
Voor de uitvoering van het onderzoek 
heb ik de bereidwillige hulp gekregen 
van andere leden van de Haagse Vogel
bescherming: Esther van Rooijen, Marcel 
van Rooijen, Mark Zevenbergen, Henk 
Zevenbergen en Caroline Walta. Zij heb
ben mij geholpen met het opzoeken van 
de knobbelzwanen, met het vangen en het  
aflezen. Samen met hen heb ik de ‘Knob
belzwanenringgroep Haaglanden’ opgericht. 
In het pilotjaar 2014 kon ik pas later 
beginnen met het vangen en ringen 
van knobbelzwanen, omdat de ringver
gunning moest worden aangepast. De 
eerste vogels waren op 8 september in 
Zoetermeer aan de beurt. Normaal ge
sproken zullen wij vanaf de tweede helft 
van augustus starten. In die periode is het 
mannetje nog in de rui en makkelijker te 
vangen. 
Binnen een zwanengezin met jongen be
gint namelijk het vrouwtje met ruien als 

de jongen klein zijn. Als het vrouwtje 
uitgeruid is, begint het mannetje met 
het wisselen van zijn verenkleed. Vrijwel 
alle knobbelzwanen werden met de hand 
gevangen. Gezinnen met jongen werden 
met brood gevoerd en op de oever gelokt. 
Daarna werden ze omsingeld en steeds 
verder ingesloten. Bij het pakken van de 
vogels werd de prioriteit  gegeven aan de 
jongen. De oudervogels zijn doorgaans 
plaatstrouw en konden later nog worden 
gevangen.
Van de gevangen vogels worden biome
trische gegevens genomen: vleugellengte, 
lengte P10, kopsnavel, tarsus, gewicht 
en geslacht wordt beoordeeld. Hierdoor 
wordt een indruk verkregen van de leef
tijd en conditie.

Resultaten vangsten
In de regio Haaglanden werd gevangen 
in de volgende gemeenten: Den Haag, 
Leid schendamVoorburg, Rijswijk en 
Zoetermeer.De zwanen worden gemeten en gewogen

Jonge zwaan met een nog kleurloze snavel
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groepsreizen • cruises • fotoreizen • individuele reizen

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

Vraag de gratis reisgids 2015 aan 
via brochure@birdingbreaks.nl   

Kijk op www.birdingbreaks.nl voor 
het reisprogramma 2015 en 2016!

Reis in 2015 

met ons mee!
60 groepsreizen
15 fotoreizen
40 expeditiecruises
5 weekenden in Nederland

Vogel- en natuurreizen naar 
wereldwijde bestemmingen

Reisgids 2015
Vogel- en natuurreizen naar wereldwijde bestemmingen

groepsreizen • cruises • fotoreizen • individuele reizen

9e reisjaar

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

Van de veertien zwanengezinnen werden 
in 2014 in totaal 85 vogels geringd.
Hiervan waren er 55 exemplaren ‘jong’ 
en 30 uit het ‘2e kalenderjaar en ouder’. 
Twee knobbelzwanen waren al elders ge
ringd. Een mannetje van een gezin aan 
de Pachtersdreef was op 11 januari 2011 
bij vogelasiel Karel Schot te Rotterdam 
geringd op een leeftijd na 2e kalender
jaar. Een vrouwtje uit een gezin aan het 
Beethovenplantsoen (Strausslaan) was op 
27 februari 2010 in Almerestad geringd 
als een 2e kalenderjaar vogel.
Het kwam nogal eens voor dat slechts een 
deel van de ongeringde vogels binnen het 
gezin konden worden gevangen. In de 
meeste gevallen konden in de loop van 

het jaar de resterende ongeringde zwa
nen worden geringd. Totaal waren negen 
gezinnen in 2014 compleet geringd. In 
2015 zal het beschreven onderzoek verder 
worden voortgezet. In een later stadium 
zal over de resultaten, terugmeldingen, 
gezinssamenstelling en broedsucces een 
artikel worden geschreven.

Melden van afgelezen ringen 
Mensen die een geringde knobbelzwaan 
zien, kunnen deze vrij eenvoudig afle zen 
als ze op de oever staan: de code is vrij 
groot en bestaat uit 4 tekens (meestal 2 
letters en 2 cijfers). De gegevens kunnen 
worden aangemeld bij het Vogel trek
station: http://www.griel.nl. 

Nadere info
Benny Middendorp
email: benmiddendorp@gmail.com  
mobiel: 0612130745

Meerdere handen nodig bij grotere zwanengezinnen

Let er op dat de code tweemaal wordt ingevoerd bij 
Knobbelzwaan ringen, bijvoorbeeld code AA12 wordt 
als AA12AA12 ingevoerd.

Digitale nieuwsbrief ‘De Ganzenveer’
Wilt u maandelijks het laatste nieuws van de HVB in uw e-mailbox ontvangen?
Abonneer u dan op De Ganzenveer.
Stuur een aanvraag met uw emailadres naar info@haagsevogels.nl
Daar kunt u zich eventueel ook weer afmelden.

               Knobbelzwanenringen zijn 
groot en duur zaam, maar ook kostbaar. 
Wilt u bijdragen aan het onderzoek 
en/of zwanen sponseren? Dat kan. 

Voor 5 euro kunt u al een knobbel-
zwanenpaar sponsoren! 

SPONSOR 
WORDEN?
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Helaas moest Jan Pietersen, die zo naar 
deze dag had uitgekeken, al bij de start 
vanwege ziekte afzien van deelname. Om 
ca 9.45 uur reden we Strijen binnen. Het 
eerste gebied dat we bezochten was het 
Oude Land van Strijen, bekend om zijn 
overwinterende dwergganzen. We hadden 
geluk want we observeerden er drie. Dat 
is ons de afgelopen jaren tijdens excursies 
niet meer gelukt. Zo zie je maar weer waar 
een goeie excursieleider voor kan zorgen. 
Verder zaten er veel brandganzen en kol
ganzen. Natuurlijk probeerden we er een 
roodhalsgans tussenuit te halen, maar 
helaas zat die er niet bij. 

We trokken verder naar Het Gemaal, een 
vogelkijkhut even verderop. Leuk was de 
waarneming van drie wilde zwanen. In 

de verte tussen zagen we een paar grote 
zilverreigers langs een rietkraag. We ver
volgden de ochtend door het Oude Land 
van Strijen. Rond 13.00 uur streken we 
zelf neer bij taverne Koffiepunt 40. Niet 
alleen voor de koffie en iets warms, maar 
ook om even bij te komen van het gure 
weer.

Peter besloot, vanwege de harde wind, af 
te zien van een bezoek aan Polder Groot 
Koninkrijk. Uiteraard had iedereen hier 
begrip voor. We reden verder richting 
Oeverlanden Hollands Diep en maakten 
daar een wandeling. De bevervraat aan de 
bomen was opmerkelijk. De bevers lieten 

HVB excursie Hoeksche Waard
10 januari 2015
TEKST EN FOTO’S: MURIEL KOMMER 

De eerste excursie van de Haagse Vogelbescherming in 2015 vond plaats in de 
Hoeksche Waard. Peter de Barse en Marianne lieten ons hier vandaag de mooiste 
plekken zien. En dat was geen gemakkelijke klus vanwege het nogal turbulente weer 
en de regen. Bij windkracht 8 kom je eigenlijk alleen nog maar de toppers onder de 
vogelaars tegen en er waren er vandaag tien. 

Bij windkracht 8 toch de telescoop scherp stellen

Pier Strijensas

zich helaas niet zo gemakkelijk bekijken. 
Het was inmiddels gaan regenen maar 
een wandeling naar de lichtopstand langs 
het Hollands Diep trok ons nog wel naar 
het water. Het Hollands Diep is de naam 
van een grote rivierarm in ZuidHolland 
die in verbinding staat met de Rijn en 
de Maas. Het is een belangrijk onder
deel in de vaarroute van Rotterdam naar 
Antwerpen.

De grote zaagbekken, zowel mannetjes 
als vrouwtjes, maken op deze stormach
tige dag veel goed. En dat gold ook voor 
de brilduikers. Op de terugweg naar de 
parkeerplaats had Wim geluk met de 

waarneming van een ijsvogel. De excursie 
eindigde omstreeks 15.15 uur. We namen 
afscheid van Peter en Marianne die beiden 
met hun vogelkennis en enthousiasme 
voor een zeer geslaagde dag zorgden. 

Waarnemingen
Aalscholver, Fuut, Dodaars, Blauwe Reiger, 
Grote Zilverreiger, Grauwe Gans, Kolgans, 
Dwerggans (3), Brandgans, Canadese Gans, 
Nijl gans, Knobbelz waan, Wilde Zwaan (3), 
Wilde Eend, Smient, Kuif eend, Bergeend, 
Winter taling, Krakeend, Pijlstaart, Brilduiker, 
Grote Zaagbek, Holenduif, Spreeuw, Toren
valk, Buizerd, Winterkoning, Ekster, Zwarte 
Kraai, Meerkoet, Waterhoen, Vink, IJsvogel.

Op zondag 4 januari hield de Haagse 
Vogelbescherming haar traditionele 
nieuwjaarsreceptie. Het was een gezel
lig samenzijn bij volkstuinvereniging 
Eigen Arbeid, waar de receptie de laat
ste jaren gehouden wordt.
Ca 55 ‘oude getrouwen’ en ook een 
paar nieuwe gezichten wensten elkaar 

een gelukkig en vogelrijk 2015 toe. 
Voorzitter Frederik Hoogerhoud 
hield zijn nieuwjaarstoespraak en 
zette na afloop twee trouwe vrijwil
ligers in het zonnetje. Jaap Zoet en 
Caroline Walta ontvingen ieder een 
Gouden Wulp voor hun jarenlange 
enthousiaste inzet voor de vereniging.

Gouden Wulpen

Foto: Boudewijn Schreiner
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Het jaar 2014 was overigens goed voor 
een nieuw record: de 53 tellers namen 
56 postcodegebieden voor hun rekening 
waarmee 70% van alle gebieden werd 
geteld. Hulde aan al deze tellers is zeker 
op zijn plaats! Van deze 53 tellers is 72% 
lid van de Haagse Vogelbescherming, 
evenals 16 van de 20 volhouders. In 
totaal werden er ruim 20.000 vogels 
geteld van 89 soorten, gemiddeld 359 
per postcodegebied, ook een record. 
Onder deze soorten de enige keep die 
landelijk in MUS werd geturfd. De kauw 
staat met stip op de eerste plaats van 
meest waargenomen soorten en heeft 
zijn voorsprong op de rest alleen maar 
uitgebouwd. Samen met de merel was hij 
de enige soort die in alle gebieden werd 
gezien. In 45% van de gebieden was hij de 
meest getelde soort. 

De Haagse regio is ook hard op weg om 
kampioen meeuwenregio te worden. 
Zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw 
stegen een plaats op de rangorde van 
meest getelde soorten en staan nu op 
plaats 2 en 5. In alle drie de telronden 
waren de Haagse zilvermeeuwen goed 
voor ongeveer 45% van het landelijk to
taal en de kleine mantelmeeuwen voor 
ongeveer 30%. En dat terwijl de Haagse 
post code gebieden slechts 8% van alle 

in MUS getelde postcodegebieden uit
maken. 
Ook halsbandparkiet en nijlgans kunnen 
bogen op een ongeveer even hoog aandeel 
in het landelijk totaal. 
Huismus, spreeuw en Turkse tortel scoren 
echter beduidend lager dan het landelijk 
gemiddelde. Hun 18de, 20ste en 31ste plaats 
op de ranglijst van meest geteld soorten 
steekt schril af tegen respectievelijk de 5de, 
7de en 10de plaats landelijk. 
De Vogelwijk deed zijn naam eer aan: 
hier werden zowel de meeste exemplaren 
gezien (781) als de meeste soorten (52).
Het complete verslag met alle cijfers 
is beschikbaar op de website www.
haagsevogels.nl onder de link Inventarisa
ties, inventarisatierapporten, waar in mid
dels ook de MUSverslagen van oudere 
jaren zijn gezet.

Dringend nieuwe tellers gevraagd
Helaas is niet alles rozengeur en mane
schijn wat betreft het MUSproject. 
Een flink aantal tellers heeft te kennen 
gegeven in 2015 niet meer beschikbaar 
te zijn. Er moet dus naarstig gezocht 
worden naar nieuwe tellers, ook voor 
de tot nu toe vacante gebieden. In het 
bijgevoegde overzicht staat aangegeven 
voor welke postcodegebieden tellers ge
vraagd worden.

Project MUS, een eerste lustrum
DOOR TOM LOORIJ

Hoewel het MUS-project formeel in 2007 van start ging en er die eerste jaren al 
enkele vogelaars in de Haagse regio voor MUS actief waren, ging MUS hier pas 
goed draaien in 2010 toen een grote wervingscampagne werd gestart. Van de 34 
deelnemers uit 2010 behoorden er in 2014 nog steeds 20 tot de groep van trouwe 
MUS-tellers. We vieren dit jaar dus een eerste lustrum.

Hoe werkt het?
MUStellingen gaan per postcodegebied 
waar je op 8 tot 12 punten gedurende 
5 minuten alle vogels telt die je ziet of 
hoort. Een wandeling langs die punten 
duurt gemiddeld anderhalf uur.
Het tellen voor MUS vergt geen grote 
vogelkennis. Het gaat om de ca. 50 meest 
voorkomende soorten in de stad. Iedereen 
kan wel grote en opvallende soorten als 
meeuwen, duiven, kraaiachtigen, wa ter
vogels, merel en halsbandparkiet her
kennen. Als je daarnaast nog een paar 
heel bekende zangvogeltjes op geluid 
en/of uiterlijk herkent zoals koolmees, 
pimpelmees, winterkoning, huismus, 
tjif tjaf, spreeuw, heggenmus, zwartkop, 
roodborst, zanglijster, groenling en vink, 
dan ben je klaar om een goede MUSteller 
te worden. Je behoeft er maar twee keer 

per jaar vroeg je bed voor uit en een keer 
mag je op een zwoele zomeravond op stap 
om met name gierzwaluwen te tellen. Je 
moet wel een beetje overweg kunnen 
met je computer want de gegevens moet 
je van je kladje (dat je op je wandeling 
meeneemt) rechtstreeks invoeren op de 
website van Sovon. Verder papierwerk 
of moeilijke uitwerkingen komen er niet 
aan te pas.
En ook heel belangrijk: je hoeft niet te 
denken dat je alleen mag of kan tellen in 
het postcodegebied waar je woont, maar 
in elk vacant gebied dat je maar wilt. 
Inmiddels telt al ca. 30% verder van huis!
Wie zich wil aanmelden kan dit per email 

aan mij doen, tloorij@xs4all.nl. Je krijgt 
dan nadere instructies hoe je je bij Sovon 
kunt aanmelden en hoe je nog verdere 
informatie krijgt. Sovon organiseert ook 
een vogelherkenningscursus speciaal 
voor MUS, maar wie de cursus van 
Eduard Opperman heeft gevolgd, komt 
ook een heel eind.

Hierbij met klem een dringende oproep 
aan alle leden om in een van de 

vacante gebieden te tellen

Vacante postcodegebieden in MUS-project
PC4 stadsdeel wijknaam
Den Haag
2491 L’veen/Ypenburg Leidschenveen west

2498 L’veen/Ypenburg Ypenburg - bloemenwijk

2512 Centrum Centrum zuid

2516 Laak Molenwijk

2521 Laak Laakhaven west

2523 Laak Laakkwartier west

2524 Laak Spoorwijk

2532 Escamp Moerwijk zuid

2541 Escamp Morgenstond zuid

2542 Escamp Vrederust

2547 Escamp Leyenburg west

2561 Segbroek Valkenboskwartier noord

2562 Segbroek Regentessekwartier

2563 Segbroek Valkenboskwartier zuid

2571 Centrum Transvaalkwartier noord

2572 Centrum Transvaalkwartier zuid

2573 Escamp Oostbroek

2582 Scheveningen Statenkwartier

2583 Scheveningen Duindorp

2587 Scheveningen Belgisch Park

2594 Haagse Hout Marlot

Rijswijk
2281 Cromwijk/Leeuwendael

2282 Te Werve

2284 Steenvoorde Noord

2287 Steenvoorde Zuidoost

Wassenaar
2243 De Kievit

2244 Nieuw Wassenaar

Leidschendam
2262 De Heuvel
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TEKST EN FOTO: CAROLINE WALTA

Door het slechte weer viel de publieke 
ooievaarswintertelling die de HVB op 
zaterdag 10 januari had georganiseerd 
volledig in het water.  De  bestelde came
raploeg van TVwest moest wel te woord 
worden gestaan, dus Caroline en Frederik 
sopten gezamenlijk door de modder van 
Reigersbergen om toch wat informatie te 
geven over onze Haagse langpoten. 
De uivers zelf hadden een veilig heenko
men gezocht, dus de missie leek al bijna 
volledig mislukt, toen er opeens een 
blauw puntje langs de grauwe sloot in 
beeld kwam. IJsvogel ingezoomd, daar
mee hebben we het regionale journaal 

Ooievaarstelling werd ijsvogelwaarneming

HVB-ooievaarswintertelling 2015 met TV-West

van TVWest toch nog gehaald.
De Haagse ooievaars zijn overigens op 
een droger moment toch nog geteld; het 
waren er 29 dit jaar. De volledige gegevens 
zijn te vinden op www.haagsevogels.nl

Na het kappen van een aantal grote 
bomen, heeft vogelrustgebied Marlot veel 
meer licht. Nu nog wat nieuwe aanplant 
en dan is het aan de natuur hoe het al
lemaal aanslaat en ontwikkelt. Ook het 
hutje is nu helemaal klaar. Frederik heeft 
bewezen dat hij zijn oude vak nog niet 
verleerd heeft. De dakdekking ligt er pro
fessioneel op en ook de kijkluikjes sluiten 
uitstekend. Naast bergruimte, is het nu 
ook een vogelkijkhutje. Dank daarvoor. 

De vijver krijgt inmiddels vers water via 
de regengoot van het dak en aan de an
dere kant komt nog een regenton om de 
jonge aanplant water te kunnen geven.
Nu alles goed werkt zoals ik wilde, be
sloot ik om mij maar eens een paar keer 
een dag lang in het hutje op te sluiten om 
te kijken wat er nu langs komt aan vogel
leven. En ik was echt verbaasd.
’s Ochtends, toen het nog donker was, 
naar de hut en snel met de hoofdlamp 
op nog wat gevoerd. Beetje water in de 

plasemmer en tot aan de avond achter 
mijn luik met camouflagenet gezeten. De 
eerste dag, toen ik na de lunch een beetje 
begon in te dutten, hoorde ik een geluid 
dat ik kende van een waterhut van een 
vriend van mij. Ik was weer meteen alert 
en een paar seconden later zat er een ijs
vogel voor mijn lens, ik kon meteen een 
bewijsfotootje maken.
De tweede dag, schrokken ineens alle 
vogels op van een paartje sperwer dat 

op mijn speciaal neer
gezette roofvogeltak 
neerstreek. Het man
netje kwam zelfs een 
slokje water uit de vij
ver nemen. Een uurtje 
later deed een buizerd 
hetzelfde. En dat al
lemaal op drie meter 
afstand. Ook door 
de bezoeken van sijs, 
keep en koperwiek 
staat de teller voor het 
reservaat inmiddels 
op 30 soorten en daar 

komen straks de zomergasten nog bij. En 
dan ben ik nog maar pas begonnen. Door 
de bezoekdrukte op de wandelpaden in 
de rest van park Marlot, waar de honden 
los mogen lopen, dienen die 1500 vier
kante meter van het vogelrustgebied echt 
als een veilige haven voor de vogels. 
Ik noteer al mijn waarnemingen in een 
logboekje. Aan het einde van het jaar zal 
ik nog eens laten weten op hoeveel soor
ten de teller dan staat. Ik wens iedereen 
een mooi vogeljaar toe.

Marlot: 1500 m2 vogeloase
TEKST EN FOTO: MARCO SIMONIS

Marlot - ringmus

ijsvogel

Foto: Frederik Hoogerhoud
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Algemene Ledenvergadering
woensdag 22 april 2015
Op woensdagavond 22 april houdt de HVB haar jaarlijkse
Algemene Leden vergadering. Omdat de zaal in het Benoor den-
huis bezet is, moeten we uitwijken naar een andere locatie. 
Dat wordt de STAL van volkstuinvereniging Eigen Arbeid aan 
de Zijdeweg 60 in Wassenaar (vlak achter restaurant De Landbouw 
aan het eind van de Bezuidenhoutseweg).
Op bijgevoegde uitnodiging treft u de agenda.  

Adressen
Bestuur 
Frederik Hoogerhoud voorzitter
Adri Remeeus vice-voorzitter
Wim Kooij penningmeester
Aletta de Ruiter secretaris
Tom Loorij 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
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

Verenigingswinkel
Voor informatie, publiciteit en verkoop

Na 1 april weer elke 1e zondag van de maand 
in het vogelasiel van 13.00 tot 16.00 uur. 

Beeld Mus door kunstenaar Loek Bos
Opbrengst voor renovatie asiel       (prijs incl. verzendkosten)

- kunsthars  .................................................................................41,75
- brons  .....................................................................................  285,00

Div. vogelkijkgidsjes v.a. ......................................................  9,95
Cd’s vogelgeluiden v.a. ...................................................... 10,95

Diverse 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

Geheim Oorlogsdagboek 1940-1945 ......................... 13,50

Diverse wisselende cadeauartikelen
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’

Achterpagina met de klok mee:  rosse stekelstaart, kaneelsmient, peposacaeend, 
 roodschoudertaling, kuifzaagbek, witwangfluiteend, mandarijneend, manengans, muskuseend

Scholeksters
Voor het onderzoek naar de overleving 
en verspreiding van scholeksters, heeft 
Martin van de Reep het afgelopen broed
seizoen een aantal kuikens en oudervo
gels uit de polders van Leidschendam 
geringd. 
De historie vermeldt, dat veel schol
eksters de winter doorbrengen in Zeeland 
(vooral op/rond NeeltjeJans). Het blijkt 
dat in ieder geval één van de door Martin 
geringde scholeksters het wat dichter

Foto: Ted van der Knaap

bij huis houdt. De vogel met pootrin
gen geel, blauw K en Lime B (RYCKLB) 
verblijft bij het Zuiderhavenhoofd van 
Scheveningen. Heeft u hem daar al ge
zien? 

LET OP!  Andere locatie

Uitslag fotowedstrijd 
voorpagina Wulp 
Dit jaar waren er slechts een paar deel
nemers aan de fotowedstrijd. Dat kwam 
mede door het feit dat het niet stond 
aangekondigd in De Wulp. N.a.v. een 
persoonlijk verzoek aan een flink aantal 
bekende fotografen binnen de HVB kwa
men er 26 foto’s binnen van vijf verschil
lende fotografen. Een onafhankelijke 
jury (Idde Lammers en Adri Remeeus) 
beoordeelden de foto’s op originaliteit 
en compositie.

Gefeliciteerd met de plaatsing! Jullie krij
gen de prijs van 25 euro. z.s.m. gestort.

 meerkoet pimpelmees
 op schaatsles na broedseizoen
 Caroline Walta Frederik Hoogerhoud

  grauwe vliegenvanger kleine bonte specht
 Boudewijn Schreiner Marco Simonis

FE
B

R
U

A
R

I

M
EI

A
U

G
U

ST
U

S

N
O

VE
M

B
ER

3130

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


Be
rt 

 H
oo

ge
rh

ou
dExotische eenden

www.haagsevogels.nl

februari 2015.indd   1 02-02-15   14:06


	_GoBack
	_GoBack

