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       Van de voorzitter

We hebben een koning! Nee, ik doel hier 
niet op Willem-Alexander, maar op de 
grutto. Door vele liefhebbers van weide-
vogels werd de grutto al de ‘koning van 
de weidevogels’ genoemd. Waar de kievit 
met zijn buitelingen probeert de aandacht 
te trekken, waar de tureluur zich liever in 
slootranden verstopt en waar de scholek-
ster niet verder komt dan een luid ‘tepiet-
tepiet’  weet de grutto prominenter de aan-
dacht een heel seizoen vast te houden. Wat 
is er Hollandser dan een vogel die, klap-
wiekend boven groene weiden, zijn eigen 
naam roept? En dan, als er jongen zijn; 
fier staand op een hekpaal over zijn grut 
waakt! Het is dan ook volkomen terecht 
dat de grutto via het programma Vroege 
Vogels is uitgeroepen tot onze nationale 
vogel. Van de 40.000 uitgebrachte stem-
men op tien genomineerde vogelsoorten 
is bijna een kwart terecht gekomen bij de 
grutto.  En ja, ik was één van de grutto-
stemmers. Staatssecretaris Van Dam heeft 
de uitkomst direct opgepakt als uitdaging 
en aangekondigd dat er een nationaal plan 
van aanpak voor bescherming van weide-
vogels komt. En dat is hard nodig, boven 
de vele particuliere beschermingsinitia-
tieven die al ontplooid worden. Want on-
danks al die activiteiten blijft het aantal 
grutto’s snel dalen, van 120.000 paartjes 
in 1975 tot 30.000 nu. Als u dan bedenkt 
dat 80% van de Europese populatie in 
Nederland broedt, kunnen wij met recht 
zeggen dat het vijf voor twaalf is voor de 
grutto, die ook in ons werkterrein broedt.  
Zonder te veel in details te treden, kan toch 
wel gezegd worden dat de toenemende in-
tensivering van de agrarische bedrijven aan 
de basis ligt van de ecologische achteruit-

gang van de eens zo rijke weiden. Dat geldt 
zowel voor kruiden, insecten als vogels van 
weiden en akkers. Maar, zoals ik al zei,  er 
zijn inmiddels tal van maatschappelijke en 
particuliere initiatieven die tot doel heb-
ben zowel de leefomstandigheden voor 
weidevogels te verbeteren als vast te leggen 
dat de boer rendabel kan blijven werken. 
Daar wil de Haagse Vogelbescherming ook 
een rol in spelen. Dat brengt mij naar het 
thema van ‘groene samenwerking’. 
In mijn eerste voorwoord (mei 2015) stipte 
ik het belang van deze samenwerking al 
aan. Naar mijn mening is natuurbescher-
ming nu nog steeds te versnipperd. Er zijn 
veel specialisaties op specifieke terreinen 
(insecten, bomen, bloemen, water), maar 
feitelijk staat dat haaks op het gegeven dat 
de natuur een web is waarin alles met el-
kaar samenhangt.
Het is die samenhang, die ik ook graag 
zie terugkomen binnen de natuurbescher-
mingswereld. Meeliften op elkaars speci-
fieke kennis, elkaar stimuleren en daarmee 
het beste bereiken voor onze leefwereld. 
Habitatbescherming en –optimalisatie 
dus, want daar profiteren uiteindelijk alle 
organismen van, ook onze vogels.

Adri Remeeus, voorzitter
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DOOR TOM LOORIJ

Deel 25: de Grutto

Vogels van de Nederlandse Rode Lijst

In november 2015 werd op initiatief van het 
VARA-programma Vroege Vogels in sa men-
werking met Vogelbescherming Neder land de 
grutto tot nationale vogel gekozen. De grutto 
stond al op de Rode Lijst vanaf 1994 en op die 
van 2004 als ‘gevoelig’. 

Na 2004 is de situatie echter dramatisch 
verslechterd en het is maar de vraag of hij 
in de nieuwe Rode Lijst niet een zwaardere 
bedreigde status zal krijgen. In 2015 heeft 
hij in ieder geval op de Europese Rode 
Lijst de status ‘gevoelig’ gekregen. En op 
de Rode Lijst van de Europese Unie zelfs 
de status ‘bedreigd’. Dat zegt wel wat over 
het belang van de Nederlandse populatie. 
In heel Europa broeden momenteel 
tussen de 102.000 en 149.000 paartjes. 
De Nederlandse populatie bedroeg in 
1960 nog ca. 120.000 paar; in 2011 waren 
er daar nog maar 40.000 van over en de 
meest recente tellingen van 2015 wijzen op 
minder dan 30.000 paar. Dat betekent dat 
een groot deel van de Europese populatie 
in Nederland broedt.

Jongen tekort
Om de populatie stabiel te houden is het 
nodig dat er jaarlijks ongeveer 10.000 
jongen vliegvlug worden. De laatste twee 
jaar waren echter rampjaren voor de 
grutto. In 2015 kwamen er maar ca. 4.600 
jongen groot en in 2015 nog minder, niet 
meer dan slechts 4.000. 
Wat zijn de oorzaken van deze hoge 
sterfte? Het is te algemeen gesteld dat 
dit komt door het intensieve beheer 
dat op het grasland plaatsvindt. De 
achterliggende oorzaken zijn de lage 
grond waterstand, het vaak en vroeg 
maaien maar vooral gebrek aan voedsel 
en beschutting. Zelfs in percelen waar 
aan nestbescherming en uitgekiend 
maaibeheer wordt gedaan, redden de 
jongen het niet omdat er te weinig voedsel 
beschikbaar is. Ook vallen veel jongen 
makkelijk ten prooi aan predatie in 
grasland dat kort gehouden wordt. Alleen 
in percelen die zeer extensief beheerd 
worden, komen voldoende jonge grutto’s 
groot. Deze zijn kruidenrijk, hebben een 
hogere grondwaterstand en beschikken 
daadoor over voldoende voedsel in de 
vorm van grote insecten. Het hogere gras 
zorgt bovendien voor voldoende dekking 
waarin de jongen zich bij onraad kunnen 
verstoppen. Dergelijke gebieden moeten 
wel vol doende groot zijn. En er mag dan 
pas na 15 juni gemaaid worden. 
Omdat dit een economisch verantwoorde 
bedrijfsvoering in de weg staat, wor-
den boeren hiervoor  financieel ge com-
penseerd door de overheid. 

Rijsttafelen in West-Afrika
Gelukkig zijn er ook enkele goede be-

richten. In Frankrijk staat de grutto sinds 
jaar en dag op de lijst van bejaag bare 
vogels. Jaarlijks werden er vele duizenden 
grutto’s  op hun reis naar en van Afrika uit 
de lucht geschoten. Onder internationale 
druk kondigde men in 2008 echter voor 5 
jaar een jachtverbod af. Vogelbescherming 
Nederland heeft zich in 2014 mede sterk 
gemaakt voor verlenging  met 5 jaar tot 
2018. Helaas is er maar weinig controle 
op de naleving van het verbod. Ook in 
Portugal en Spanje zijn belangrijke stop-
overs op hun weg van en naar Afrika. 
Een uiterst belangrijke plaats in Portugal 
wordt bedreigd door de aanleg van een 
vliegveld. De plannen staan echter in de 
ijskast door de economische crisis en de 
natuurbescherming doet er alles aan om 
ze definitief van tafel te krijgen.
Het merendeel van onze grutto’s over-
wintert in West-Afrika, met name in 
Senegal en Guinee-Bissau. 
Hier ontpoppen zij zich merkwaardig 
genoeg van carnivoren tot strikte herbi-
voren en eten zij al sinds jaar dag de 
oogstresten van de rijstakkers. Per dag 
verdwijnen er dan meer korrels rijst in 
hun maag dan in een gemiddelde portie 
paella! Tot voor kort vormde dat geen 
probleem voor de plaatselijke boeren. 
Maar omdat in Nederland steeds meer 
legsels vroegtijdig mislukken en de 
grutto’s daarna zo snel mogelijk naar 
Afrika vertrekken komen ze daar steeds 
vroeger aan. Het gevolg is dat dit steeds 
dichterbij het tijdstip ligt dat de rijst wordt 
ingezaaid en de grutto’s dus steeds meer in 
plaats van oogstresten de pas ingezaaide 
rijst eten tot verdriet van de plaatselijke 
boeren. Een nieuw conflict lijkt geboren 
dat met tact zal moeten worden opgelost. 
Maar als wij kunnen zorgen dat door 

allerlei be schermingsmaatregelen de 
grutto’s langer in ons land blijven, lost 
zich dit vanzelf op!

Haagse grutto’s 
De weilanden rond Den Haag moeten 
in de eerste helft van de 20ste eeuw rijke 
gruttolanden zijn geweest. Nu zijn deze 
gronden opgeslokt door de bebouwing 
van Den Haag zuidwest, Mariahoeve en 
de Binckhorst. In de beginfase van de 
aanleg van het Zuiderpark en De Uithof 
hebben daar ook grutto’s gebroed. Het 
laatste nest in De Uithof dateert van 1982.  
Zelfs in de duinen van Solleveld hebben 
in de jaren 70 enkele paartjes gebroed. 
Heden ten dage zijn er twee gebieden in 
de omgeving van Den Haag waar grutto’s 
broeden en in overleg met de betrokken 
veehouders ook aan bescherming wordt 
gedaan. Dat zijn in de eerste plaats  de 
polders tussen Leidschendam en Leiden 
o.a. de Papenwegse-Zuidwijkse Polder  
waar nog vele paartjes broeden. Verder 
gaat het om het gebied tussen Noot-
dorp, Leidschendam, Stompwijk en  
Zoetermeer. In beide gebieden zijn be-
heer overeenkomsten met de veehouders 
afgesloten waarbij onder andere afspraken 
zijn gemaakt over de maaidatum en 
slootrandbeheer. Ideaal extensief beheer 
vindt nog maar op een enkel perceel 
plaats. 
Voor beide gebieden geldt dat de situatie 
in 2014 en 2015 sterk op het landelijk 
beeld leek. In het eerstgenoemde gebied 
was het in 2015 het extreem droge en 
koude voorjaar dat veel grutto’s nekte. 
De harde droge grond bevatte gewoon te 
weinig voedsel. Ook hier verlieten al veel 
gruttoparen vroegtijdig hun territoria.
In het tweede gebied neemt ook het aantal 
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De Bomenkapper
De Bomenkapper kapt of snoeit uw boom veilig, voor 
een vriendelijke prijs en met aandacht voor het dier-
leven in uw tuin.

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

boom en kan deze ook voor u planten.

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

Peter Waenink
06-13752132
070-7852161

www.bomenkapper.nl                         info@bomenkapper.nl

Advies • Aanleg • Onderhoud 
Sierbestrating • Vijvers

070 - 419 03 03
mobiel 06 - 534 903 03

www.bischof.nl

P.E. Bischof
Veursestraatweg 106, 2265 CG  Leidschendam

landscaping

Kraanvogel
spektakel

Honderddertig duizend kraanvogels verblijven 
jaarlijks in oktober en november in Hongarije 

waar zij vandaan vertrekken naar hun 
winterbestemming. De dagelijkse tocht van 
deze aantallen kraanvogels naar hun slaap-

plaatsen is ronduit spectaculair.

www.pusztaeldorado.com

€ 450,- per persoon  (minimale deelname 2 pers)

• 7 overnachtingen
• vol pension
• 4 dagen gids
• transfer van en naar vliegveld
• vervoer naar excursies - tochten

grutto’s langzaam af. Sommige percelen 
zijn al geheel verlaten. Boeren gebruiken 
de grond die over was van de realisatie van 
de Vinex-wijken om hun laagliggende en 
voor weidevogels juist meest belangrijke, 
percelen op te hogen. Weg grutto’s…
Een bijkomend probleem in beide ge-
bieden was de landelijke veldmuizen-
plaag in 2014 en begin 2015. Die muizen 
trekken predatoren aan van allerlei 
pluimage. En als die muizenplaag voorbij 
is gaat het dan nog aanwezige surplus 
aan predatoren zich tegoed doen aan 
jonge weidevogels. In het gebied tussen 
Nootdorp en Leidschendam waren dat 
vooral hermelijnen.
Het betekent dat, ondanks alle bescher-
mingsmaatregelen in beide gebieden, de 
toekomst van de grutto aldaar ongewis 
is. Als het tij niet keert zullen we wellicht 
ooit vanuit Den Haag verder weg op stap 
moeten om nog grutto’s te zien. Gelukkig 
zijn grutto’s wel behoorlijk honkvast en 
kunnen ze ook oud worden (de oudst 
bekende was 30 jaar en gemiddeld worden 
ze 11 jaar oud). Dus voorlopig kunnen wij 
nog wel even van onze grutto’s genieten.

Het is natuurlijk in dit korte bestek on-
mogelijk om over alle aspecten van het 
leven, de bedreigingen en de bescher-
mingsmaatregelen van de grutto te 
vertellen. Wie geïnteresseerd is geraakt 
in het wel en wee van onze koning der 
weidevogels beveel ik van harte aan de 
komende lezing van Astrid Kant op 
14 maart bij te wonen. Zij zal op haar 
bevlogen manier alle facetten van deze 
vogel uit de doeken doen. Niet te missen!

Met speciaal woord van dank aan Adri Remeeus 
en Martin van de Reep voor hun bijdrage.

Grote Bonte Specht
Aandacht …..
Daar hou ik niet zo van.
Trouwens, ik zal mij even voorstellen, ik ben de 
“grote bonte specht”
 
Als je door het bos loopt,
Dan kun je mijn roffel van grote afstand horen.
En/of hoor je mijn korte “piep” 
Maar zie me dan nog maar eens te vinden.
Ik zit nooit lang op dezelfde plek.
Klim vaak langs een boomstam omhoog, op zoek 
naar larven en insecten.
Bij mijn pootjes zijn twee tenen naar voren 
gericht en twee naar achteren.
Zo kan ik met mijn lange en scherpe nagels 
uitstekend klimmen.
 
Dat roffelen doen wij trouwens ook om ons 
territorium aan te geven.
En de mannen roffelen graag om indruk te 
maken op de vrouwen.
Hoofdpijn van al dat geklop ?
Valt best mee.
We hebben maar weinig vocht rond de hersenen,
Een slimme botstructuur tussen snavel en schedel,
En nog een paar slimme aanpassingen
Zorgen ervoor dat we niet regelmatig naar de 
spechten-apotheek hoeven.
 
Had je niet gedacht hè ?

Hans Goeienbier

Foto: H
ans G

oeijenbier
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Thuismussen
DOOR IDDE LAMMERS

Vijftien jaar hebben we er op moeten 
wachten. Maar onlangs was het dan 
toch echt een feit. Ik stuurde meteen 
een foto via WhatsApp naar mijn vrouw. 
Normaal gesproken reageert ze tijdens 
haar werk niet op privéberichten, maar 
nu bliepte haar reactie luttele seconden 
later binnen: “Champagne”. 
We hebben erop geproost, maar ook 
zonder bubbels ervoeren we een licht 
euforisch gevoel. Huismussen  in de 
tuin.  Eindelijk! Een heel gezin. Zeven 
stuks. De achter tuinvogelsoorten-
teller tikte door naar 20.  Dat houdt 
nog niet over, maar onze tuin moest 
dan ook van scratch ingericht worden. 
Leidschenveen is de afgelopen 17 
jaar in het veenweidengebied tussen 
Leidschendam en Zoetermeer uit de 
grond gestampt. De uitgestrekte groene 
lakens zijn geen ideaal leefgebied voor 
huismussen. En met het bouwen van 
huizen, bouw je niet per definitie aan de 
komst van huismussen.  
De voorouders van onze huidige ge luk-

brengers leerde ik zo’n 30 jaar geleden 
kennen. Als puber knotte ik wilgen 
rondom boerderij Nieuw Oranjestein.  
Dat was een heus huismussenbolwerk. 
Regelmatig overstemde hun gekwetter 
het geluid van trekzaag en hiep. Voor 
de uitbreiding van Leidschenveen moest 
de boerderij wijken. Ik vreesde voor 
de populatie, maar het liep anders. 
Terwijl rondom het erf een woonwijk 
verrees, bleef de verlaten boerderij 
jarenlang in (leeg)stand. Uiteindelijk 
maakte de sloopkogel korte metten 
met de voormalige boerenenclave. 
Maar toen was het openbare groen in 
de directe omgeving al geschikt genoeg 
voor een kleine mussenverhuizing. 
Broedgelegenheid vonden ze onder de 
dakpannen aan de Waterspinhof. 
Tijdens mijn jaarlijkse tellingen voor 
het Meetnet Urbane Soorten zag ik de 
huismussen  de wijk langzaam veroveren. 
Met de nadruk op langzaam. Vorig jaar 
hoorde ik ze voor het eerst tsjilpen in een 
ligusterheg halverwege onze straat. Toen 
wist ik dat de champagne koud gezet 
kon worden. 
Inmiddels maak ik van oud brood 
geen croutons meer, maar verkruim ik 
er in de achtertuin lustig op los. Het 
resultaat mag er zijn. Om een gedicht 
van mijn favoriete dichter K. Schippers 
te citeren: regelmatig zie ik hoe ‘mijn tapijt 
van broodkruimels een tapijt van mussen 
wordt’. Als mijn huisvrienden er even 
niet zijn, timmer ik in de schuur aan 
een mussenstraat. Straks goed voor vijf 
gezinnen. Beschuit en muisjes staan 
al in de voorraadkast.  De geglazuurde 
anijszaadjes zijn nog tenminste 
houdbaar tot 12/2016. Het moet dit jaar 
meteen raak zijn.

Welkom op de Algemene Ledenvergadering 
op donderdag 21 april 2016
Deze keer heeft het bestuur wederom ge-
kozen voor de locatie  VTV Eigen Arbeid. 
Nadeel is dat het wat verder weg ligt, 
maar de voordelen zijn groter. De ruimte 
is  bijna de helft goedkoper, ruimer van 
opzet en ligt prettig in het groen, zodat 
we van te voren nog een aantal vogels 
kunnen scoren. Overigens is Eigen 
Arbeid prima bereikbaar per openbaar 
vervoer en is er een groot eigen gratis 
parkeerterrein voorhanden. 

De uitnodiging en agenda treft u dit keer 
niet los bij deze Wulp, maar meegedrukt 
in het jaarverslag. Ook dit vanwege kos-
tenbesparing. 
Het jaarverslag is beknopter van opzet, 

maar zeer gevuld met zaken die ons in 
2015 allemaal overkomen zijn. Met dank 
aan Tom Loorij die net zo lang gepuz-
zeld heeft tot hij de bezuinigingstarget 
haalde en uiteraard dank aan de com-
missies die hun verhalen zo kort moge-
lijk hielden. Het is desondanks een ple-
zierig leesbaar verslag geworden. Leest 
u het even door voor u ter vergadering 
komt?

Locatie: Eigen Arbeid, 
Zijdeweg 60, 
2245 BZ Wassenaar.

Aanvang: 20.00 uur, 
zaal open 19.30 uur.

Vliegen maar…
Altijd weer bijzondere momenten,
Het loslaten van vogels.
Heel leuk onderdeel van het werken bij 
een vogelasiel.
Ook wel een spannend moment.
Is de inschatting juist?
Kan het dier het al wel in z’n eentje?
Vaak gaat het goed.
Soms valt het tegen, dan proberen we het dier-
tje weer te vangen en mee terug te nemen.
Soms er tussenin, twijfelgevalletje.
We proberen de dieren altijd los te laten op een 
rustige plek.

Weinig verkeer of objecten waar ze in paniek 
tegenaan kunnen vliegen.
Eten en een goede rustplaats zijn natuurlijk 
belangrijk.
Een potje knokken met reeds aanwezige 
soortgenoten. Nijlganzen, futen, meerkoeten 
hebben daar een handje van.
Een zwaan terugzetten bij de partner levert 
een bijzonder schouwspel op.
 
Vliegen maar …. het gaat je goed!

Hans Goeijenbier

Foto: Idde Lammers

Foto’s: Hans Goeijenbier
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Een zeldzame verschijning, namelijk de 
ijsduiker, vond dit namelijk een gepaste 
plek om neer te strijken.  Reden dus om 
deze soort nader te introduceren.  Zoals 
zijn naam al aangeeft, hebben wij hier 
te maken met een vogelsoort van hoog-
noordelijke breedten. De meeste broe-
den in de noordelijke helft van Canada, 
maar een klein deel broedt op Europees 
grondgebied.  Zo telt IJsland ongeveer 
300 broedparen, die daar broeden op 
grote en diepe, door kale rotsen omge-
ven, meren.  Het is deze IJslandse po-
pulatie (en deels ook de Groenlandse) 
die in de herfst en winter afzakt naar 
het zuiden om te overwinteren langs de 
kusten van noordwest Europa. Ook in 
Nederland worden er elk jaar wel enkele 
gezien, vooral langs de kust.  Maar de 
meeste vogelaars lukt het toch bij lange 
na niet om hem elk jaar in het vizier te 
krijgen. 
Zijn aanwezigheid in de Laakhaven is 
dan ook voor velen een lot uit de loterij. 
Sowieso dringt de vraag zich op waarom 
de vogel juist die haven heeft uitgekozen. 
Hier past trouwens waardering  voor de 
vogelaar die deze ijsduiker heeft ge-
vonden, want laten we eerlijk zijn: deze 
haven aan de rand van een industrieter-
rein zal bij weinigen opkomen als een 
plek om ontspannen te gaan vogelen! 

IJsduiker uitgelicht
DOOR ADRI REMEEUS

Het nieuwe jaar is nog maar amper begonnen, een goede week, en de vogelaars-
wereld is al in rep en roer. En dit keer concentreren de verrekijkers en de foto-
apparatuur zich eens niet op de duinen of de havenhoofden. Neen, de Laakhaven 
tussen de Rijswijkseweg en de Binckhorst wordt het epicentrum van de activiteit 
van vele vogelliefhebbers.

Er is amper groen te bekennen in deze 
grauwe omgeving, waarin hoge bedrijfs-
gebouwen domineren en druk verkeer 
bepalend is.
Echter, misschien is dat juist wel de aan-
trekkingskracht voor deze duiker. Want 
wat is, visueel gezien door de ogen van 
een ijsduiker, het verschil tussen een 
diep IJslands meer omgeven door kale 
boomloze plateaus en een diepe haven 
omgeven door kades en door surrogaat-
rotsen in de vorm van gebouwen? Okay, 
in de Laakhaven is het een stuk druk-
ker dan op IJsland, maar kennelijk heeft 
deze jonge ijsduiker (nog) geen slechte 
ervaringen met mensen. Hij is inderdaad 
weinig schuw, waardoor hij vaak gefoto-
grafeerd kan worden en ook zijn voedsel-
gedrag duidelijk wordt. 

ijsduiker met prooi

Foto: Bert Hoogerhoud

Want een ijsduiker heeft, behalve een ver-
trouwd landschap, ook voedsel nodig.  En 
dat is ruim voorhanden in de Laak haven. 
Deze ijsduiker levert nu een substantiële 
bijdrage aan de bestrijding van een in-
vasieve exoot, namelijk de Amerikaanse 
rivierkreeft. Eenmaal in de massieve sna-
vel beland, wordt het vlees met woeste 

DOOR YOLANDE DE KOK 

Vanaf 9 januari verbleef er enige weken 
een ijsduiker in de wateren van het Laak-
kwartier. Zoals bijna alle Haagse vogelaars 
heb ook ik de common loon, zoals deze 
vogel in Noord Amerika wordt genoemd, 
bezocht. 
Zelfs zonder verrekijker (ik was op weg van 
werk naar huis) was hij goed te bekijken 
en was het zwartwit verenkleed op zijn rug 
goed te zien. In de klassieke vogelgids Zien 
is Kennen, is hij de eerste vogel. Wat Zien is 
Kennen en ook de meeste andere vogelgid-
sen niet vermelden, is de herkomst van zijn 
Noord Amerikaanse naam. 

Volgens sommige bronnen komt de naam 
loon van lunatic en dankt de vogel zijn 
naam aan zijn lachende alarmkreet, die 
wordt vergeleken met het “lachen van een 
krankzinnige” (in een oude, stigmatise-
rende term) of met manisch gelach. 
Andere bronnen brengen de naam loon in 
verband met het onhandige voortbewegen 
van de vogel op het land. Loon zou dan 
afkomen van het Scandinavische woord 
lum dat onhandig betekent. Wat deze ver-
klaring minder waarschijnlijk maakt, is dat 

kopbewegingen losgewrikt en verorberd. 
Kortom, de Laakhaven voldoet aan de 
behoeften van de ijsduiker om succesvol 
te kunnen overwinteren. Van overwin-
terende ijsduikers is het bekend dat zij 
soms een paar maanden op één plek ver-
blijven. Of dat ook voor deze vogel geldt, 
zal de tijd leren.

De naam van de ijsduiker

de term common loon alleen in Canada en 
Noord-Amerika wordt gebruikt en dat in 
Noord-Europa gewoon van Great common 
diver wordt gesproken. In Canada is de 
common loon de nationale vogel.

De ijsduiker liet zijn lachende alarmkreet 
in het Laakkwartier niet horen, maar op 
internet zijn er wel diverse opnames van. 
Het is een mooi en indrukwekkend geluid, 
zoals ik in mijn werk als psychiater echter 
geen enkele patiënt ooit heb horen lachen. 
Het geluid doet me denken aan de uitge-
strekte meren en kustgebieden, waar de 
vogel in het broedseizoen en het groot-
ste deel van het jaar verblijft. In mist en 
eenzaamheid heeft het geluid ongetwijfeld 
iets beangstigends en vaag menselijks.

Foto:Hans Overduin
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We beginnen vanaf het gemeentehuis in 
Strijen. We maken een wandeling van ca 
1½ uur naar het Oudeland van Strijen. 
Het is zonnig maar een straffe wind 
maakt het toch winters koud. We wan-
delen over de dijkjes en zien al snel de 
eerste brandganzen, grauwe ganzen en 
kolganzen. In de verte laten zich vaag 
een drietal dwergganzen zien. We scan-
nen het gebied af. Groepjes kieviten vlie-
gen door de lucht. In het slootje langs 
de Waleweg zien we de eerste smienten. 
Ook hier zijn deze overwinteraars in 
lagere aantallen aanwezig dan in de af-
gelopen jaren. We wandelen verder op 
zoek naar dwergganzen. Het duurt niet 
lang voordat we er enkele in de telescoop 
krijgen. Het licht is prachtig en we zien 
er enkele nu en dan uit de greppeltjes 

komen. In de verte verschijnen de eerste 
dreigende wolken, die naderende hagel-
buien aankondigen. 
De wind trekt aan en de eerste hagelkor-
rels komen omlaag. We wandelen terug 
naar het beginpunt.

Om ca. 12.00 uur rijden we naar Strijensas 
om in eetcafé-restaurant Nooit Gedacht 
koffie te drinken. We kletsen gezellig bij 
en dan is het, na een klein uurtje, tijd om 
naar de lichtopstand langs het Hollands 
Diep te lopen. We observeren meer dan 
10 brilduikers. Enkele grote zaagbek-
ken laten zich goed bekijken. Nu en dan 
vliegt er één over. Het zijn bijzonder 
fraaie vogels. We scannen het water van 
het Hollands Diep af. De ijsvogel die hier 
regelmatig wordt gezien, krijgen we van-

Excursie Hoeksche Waard  
TEKST EN FOTO’S: MURIEL KOMMER

Het is inmiddels een traditie geworden: de jaarlijkse vogelexcursie in de Hoeksche 
Waard o.l.v. Peter de Barse. Met veel enthousiasme heeft Peter de “vogelclub” van 
de Haagse Vogelbescherming de laatste jaren kennis laten maken met de leukste 
vogelplekken van het eiland Hoeksche Waard. Ook vandaag genieten we weer van 
zijn enthousiasme, vogelkennis en de gebieden die hij ons laat zien. 

daag helaas niet in de kijker. Roofvogels 
laten zich vandaag maar amper zien. We 
wandelen terug naar de parkeerplaats 
om het middagdeel te vervolgen in de 
Oeverlanden Hollands Diep. 

Vanwege de hevige regenval van de af-
gelopen dagen liggen er overal plassen 
en is het wandelpad op een gegeven mo-
ment onder water komen te liggen. Dat 
is niet erg, want we hebben vanaf dit 
punt een goed zicht op de omgeving. Er 
zwemmen veel overwinterende eenden. 
We observeren o.a. een flink aantal berg-
eenden, wintertaling, krakeend en wilde 
eend. Ook hier laten de roofvogels zich 
niet zien. Gelukkig laat het weer zich 
nog steeds van zijn goede kant zien. 

Het laatste deel van de excursie bestaat 
uit een bezoek aan de vogelkijkhut het 
Gemaal in het Oudeland van Strijen. 
Deze hut geeft een fraai uitzicht over het 
gebied. We observeren weer veel overwin-
terende eenden en ganzen. Overal zitten 
wel grauwe ganzen, brandganzen, wilde 
eenden en smienten. En dan is het mo-
ment aangebroken waarop we afscheid 
nemen van Peter. Muriel houdt een korte 
toespraak en overhandigt een cadeautje 
namens de Haagse Vogelbescherming.
Peter biedt aan een keer in het voorjaar 
te komen, maar dan wel zo rond een 
uur of 05.00 in de ochtend. Je kunt hier 
dan volop genieten van de zang van de 
talloze rietvogels zoals rietzanger en 
blauwborst. Met een groepsfoto eindigt 
de excursie, waarbij we het er allemaal 
over eens zijn dat door het enthousiasme 
van Peter we terug kunnen kijken op een 
hele mooie en geslaagde vogelexcursie. 

Waargenomen
Knobbelzwaan, Kolgans, Dwerggans, 
Grauwe Gans, Brandgans, Bergeend, 
Nijlgans, Wilde Eend, Krakeend, 
Pijlstaart, Smient, Wintertaling, 
Kuifeend, Brilduiker, Grote Zaagbek, 
Fazant, Fuut, Aalscholver, Grote 
Zilverreiger, Blauwe Reiger, Ooievaar 
(ca 12 bij vertrek vanaf de par-
keerplaats Appel gaarde), Buizerd, 
Torenvalk, Meerkoet, Waterhoen, 
Kievit, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Grote 
Mantelmeeuw, Houtduif, Graspieper, 
Witte Kwikstaart, Kramsvogel, Merel, 
Koolmees, Pimpelmees, Boomkruiper, 
Ekster, Kauw, Zwarte Kraai, Spreeuw, 
Huismus, Vink.
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zaterdag 19 maart 2016
Berkheide en de Ganzenhoek
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer ***
(zie kader)
We maken een wandeling door het gebied. Het 
wordt een mix van zomer- en wintervogels, 
waaronder hopelijk de roodborsttapuit.
Leiding: Corrie Ammerlaan (06-2267 0413)
Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: vervoer

zaterdag 2 april 2016
Clingendael
Vroege ochtendexcursie van anderhalf tot twee 
uur */** (zie kader)
Voor  het eerst sinds  enkele jaren weer een ex-
cursie naar Clingendael. Het landgoed  heeft 
niet alleen een grote cultuurhistorische be-
tekenis die vier eeuwen teruggaat, maar heeft 
ook een reputatie hoog te houden als zeer vo-
gelrijk gebied, waar  tijdens een  lenteochtend 
zomaar veertig soorten kunnen worden gezien. 
Leiding: Wim Kooij (06-1158 5213)
Tijdstip: 07:00 uur (iets voor zonsopgang)
Verzamelpunt: oprijlaan Clingendael 
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: geen

Donderdag 14 april 2016
Kijfhoek en Bierlap
Ochtendexcursie met eigen vervoer***
(zie kader)
We maken een wandeling in het gebied en ver-
wachten veel zomervogels waar te nemen.
Leiding: Corrie Ammerlaan (06-2267 0413)
Tijdstip: 09:00 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Kievitsduin in 
Wassenaar
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: geen

Zaterdag 16 april 2016
Kwade Hoek, Gemeente Goeree
Dagexcursie met eigenvervoer ** (zie kader)
Na de eerste stop bij de haven Stellendam   
maken we een wandeling van 10 km. De Kwade 
Hoek is een dynamisch gebied en tevens kun-
nen we genieten van de voorjaarstrek van di-
verse roofvogels. Afhankelijk van de tijd zullen 
we nog een ander gebied bezoeken.
Leiding: Maarten Souverijn (06-2007 5333)
Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het-
contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 30 april 2016
Tiengemeten
Dagexcursie met eigen vervoer *** (zie kader) 
Wij 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 de 
zang. Daarnaast richten wij ons op de aanwe-
zige roofvogels en wie weet krijgen we de zee-
arend in de kijker. 
Leiding: André Kommer (M 06 4115 3365)
Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: deelname vooraf opgeven bij het con-
tactadres
Kosten: Vervoer, veerpont € 5,00 (op vertoon van 
ledenpas Natuurmonumenten € 0,50 korting). 
Fietsverhuur: leden van Natuurmonumenten  
€ 5,50, niet-leden €  7,50 (borg € 5,00 alleen con-
tant te betalen) 

Zondag 8 mei 2016 
Nachtegalenexcursie Meijendel
Vroege ochtendexcursie** (zie kader) 
We maken vanaf boerderij Meijendel een wan-

 
    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.

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.

deling van 6 kilometer ook richting zeereep 
voor een zo gevarieerd mogelijk vogel(geluiden)
festival. We gaan niet speciaal op zoek naar de 
nachtegaal omdat deze, als het goed is, zich 
overal in het gebied bevindt en laat horen.
Leiding: Ton Haase (06-1272 1879)
Tijdstip: stipt 07:00 uur 
Verzamelpunt: Bezoekerscentrum De Tapuit
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres
Kosten: geen

Zaterdag 14 mei 2016
De Groene Jonker en Ruygeborg
Dagexcursies met eigen vervoer *** (zie kader)
De Groene Jonker is een waterrijk gebied met 
een grote plas, ruisende rietkragen en natte 
graslanden. Elk jaargetijde zijn diverse inte-
ressante vogelsoorten er in flinke aantallen te 
bewonderen. Na de wandeling houden we een 
koffiepauze en bezoeken we ook het naastgele-
gen natuurgebied Ruygeborg.
Leiding: Maarten Souverijn ( 06-2007 5333)
Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: Deelname vooraf opgeven bij contact-
adres
Kosten: vervoer

Zaterdag 21 mei 2016
Tholen en Sint Philipsland
Dagexcursie met eigen vervoer ** (zie kader) 
We maken met de auto een rondje over de dij-
ken van Sint Philipsland. Bij de leukste vogel-
plekken stappen we uit voor een wandeling. We 
bezoeken onder andere de Rumoirtschorren, 
Sluis, Krabbenkreek en de Bruintjessloot. 
Daarna staat Tholen op het programma.
Leiding: Muriel Kommer (M 06-5153 9821) en 
Renée Lankhorst (M 06-3368 2974)
Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: deelname vooraf opgeven bij het con-
tactadres
Kosten: vervoer 

Zaterdag 28 mei 2016
Langeveld en De Blink
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer** (zie 
kader) 
Een wandeling door het natuurontwikke-
lingsgebied Langeveld en De Blink van het 
Zuid-Hollands Landschap. Daarna gaan we 
naar het naastgelegen zuidelijkste deel van 
de Amsterdamse Waterleidingduinen. Lange-
veld is een begroeid duinbeekgebied met te 
verwachten soorten als Roodborsttapuit, 
Boomleeuwerik, Fluiter, Appelvink en mogelijk 
een Kleine Vliegenvanger. De Blink is een open 
duinlandschap met bijbehorende soorten als 
piepers en tapuiten.
Leiding: Michèl Gieskens (M 06 2322 7541)
Tijdstip: 08:30 uur 
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: Uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: Vervoer en dagkaart Amsterdamse 
Waterleidingduinen kosten € 1,50 (te koop 
in de pin-betaalautomaat bij de ingang).  In 
dit stuk vrij entree voor leden van het Zuid-
Hollands Landschap.

Zaterdag 4 juni 2016 
Zouweboezem e.o.
Dagexcursie met eigen vervoer*/** (zie kader) 
Tussen Schoonhoven en Vianen ligt een prach-
tig natuurgebied op nog geen 80 km afstand 
van Den Haag. We maken deze dag een paar 
korte wandelingen en gaan op zoek naar o.a. 
Purperreiger, Blauwborst en Steenuil.
Leiding: Ton Haase (06-1272 1879)
Tijdstip: 08:00 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres
Kosten: vervoer
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De lezing in maart wordt verschoven: 
nieuwe datum is 14 maart in plaats 
van 21 maart 2016

Onderwerp: de Grutto
Spreker: Astrid Kant
Over de Grutto is de laatste jaren wel veel 
geschreven. Door zijn prachtige verschijning 
en opvallende levenswijze wordt hij niet voor 
niets ‘koning der weidevogels’ genoemd.
Maar deze koning van het platteland, gaat in 
een rap tempo achteruit. In deze lezing komt 
de Grutto in al zijn facetten aan bod. De trek, 
zijn broedgedrag, zijn kuikens en natuurlijk 
hun bescherming krijgen de aandacht. Het 
moet mogelijk zijn de achteruitgang van de 
Grutto een halt toe te roepen.

 
                                    CEL Lezingen

Penningmeester CEL: Jan Pietersen, Hengelo-
laan 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 genoemd). Deelname is naar volgorde van 
opgave.
Mocht u na opgave onverhoopt verhinderd zijn, 
dan vernemen wij dit graag uiterlijk 48 uur voor de 
excursie zodat de vrijgekomen ruimte kan worden 
ingevuld. 
Vervoer: Voor dagexcursies met eigen vervoer 
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 over-
gemaakt, dient u het aangegeven bedrag te stor-
ten op IBAN NL75 INGB 0002 7184 86 t.n.v. 
Haagse Vogelbescherming, afdeling excursies. 
Annuleringen schriftelijk of telefonisch meedelen 
aan de penningmeester.
Regels en reglement: Met het verschijnen van 
de nieuwe agenda, vervalt automatisch de vorige.
Deelname geschiedt op basis van het Reglement 
Deelname Excursies/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 uit-
spanning kan worden bezocht. N.B. verzoek in de 
auto’s niet te eten en/of drinken.
Kleding: Aangeraden wordt waterdicht schoei-
sel en regenkleding mee te nemen. In de winter 
warme kleding en handschoenen. In de zomer 
ademende kleding in lagen met voldoende bedek-
king tegen felle zon en evt. insecten. Bij voorkeur 
niet te felle kleuren.

Vroege ochtend wandelingen 
Westduinpark april 2016
Op donderdagen in april zal de Haagse 
Vogelbescherming onder leiding van 
Ton Haase weer de gebruikelijke vo-
gelwandelingen in het Westduinpark 
verzorgen. De bedoeling hiervan is dat 
(beginnende) vogelaars kennis maken 
met de broedvogels van het duingebied 
en hun zang. 
Elke week wordt dezelfde route gelopen 
en zullen er nieuwe vogels en geluiden 
bijkomen. Er zullen meerdere vogelken-
ners aanwezig zijn waardoor ook de 
deelnemers uit de groep achterin niets 
hoeven te missen.

Opgave vooraf is niet nodig, iedereen 
kan mee. 
Verzamelpunt: ingang Westduinpark 
op de hoek van de Laan van Poot-
Fuutlaan te Den Haag
Wanneer: donderdagen 7, 14, 21 en 28 
april 2016
Tijdstip: van 06:30 uur tot 08:00 uur
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In het verleden moesten de dieren aan 
het eind van het seizoen dan alsnog ge-
euthaniseerd worden omdat de vogels 
niet kunnen worden vrijgelaten als ze 
niet kunnen vliegen. Volgens de ver-
gunning mogen we ze niet permanent 
in huis houden en in de volière krijgen 
hun veren vaak geen kans om weer aan 
te groeien omdat ze voordurend afslijten 
door contact met het gaas.  

Bij de meeste vogelsoorten trekken wij de 
beschadigde veren uit waarna er binnen 
vier weken weer nieuwe, mooie veren op 
die plek teruggroeien. Alleen werkt dat 
bij kraaiachtigen en meeuwen niet op 
dezelfde manier. De ervaring leert dat 
uitgetrokken slechte veren bij deze vo-
gels niet direct teruggroeien.  

 
    Vogelasiel De Wulp  

Donor-veren
DOOR SHARON LEXMOND - Vogelverzorgster vogelasiel De Wulp 

Sinds 2 jaar zijn wij ons in het asiel actief aan het verdiepen in beschadigde veren-
pakketten van de binnengekomen vogels. In het broedseizoen komen er regelmatig 
slecht doorvoede jonge kraaien, kauwen en meeuwen binnen waarvan de veren broos 
zijn. Die breken dan af met als gevolg dat de vogels niet meer kunnen vliegen. Dit is 
een jaarlijks terugkerend probleem bij alle vogelopvangcentra.  

Drie jaar geleden, bij het ontwikkelen van 
een nieuwe methode voor de opvang en 
voeding van  gierzwaluwen, stuitte ik op 
een artikel van een gierzwaluwopvang in 
Duitsland. Hier werden complete veren-
pakketten (arm- hand- en staartpennen) 
van gierzwaluwen vervangen wanneer 
deze beschadigd waren. Mooie veren 
van een overleden vogel werden heel se-
cuur verwijderd, geprepareerd en bij een 
levende ontvanger geïmplanteerd. De 
slechte veren van de ontvanger worden 
afgeknipt waarbij de basis in de vleugel 
blijft zitten. Van de donorveer wordt de 
basis afgeknipt. Je houdt dan twee holtes 
over. Met behulp van een staafje carbon 
óf glasvezel dat precies in beide holtes 
past en epoxyhars worden de nieuwe 
veren bij de ontvanger ingeplant. 
Deze techniek helpt de jonge gierzwa-
luwen tot hun eerste rui waarbij de ge-
repareerde veer uitvalt en er weer een 
normale nieuwe schacht met veer terug-
groeit. In de valkerij wordt al jarenlang 
gewerkt met deze techniek waarbij een 
kapotte veer vervangen wordt door een 
goede donorveer. Alleen gaat het hier 
meestal om enkele veren. 
Toen ik dit las dacht ik: ‘als ze dat bij 
gierzwaluwen kunnen en dat blijft drie 
jaar zitten, moet dat bij onze vogels ook 
kunnen!’ Je helpt de dieren dus naar hun 

versleten vleugels

Foto: Sharon Lexmond

volgende rui. We zijn daarom mooie veren 
gaan verzamelen van overleden kauwen, 
kraaien, eksters, uilen, gierzwaluwen en 
meeuwachtigen en hebben eerst een paar 
proeven gedaan met satéprikkers en se-
condelijm. Dat werkte al redelijk goed 
en we kregen een beetje handigheid in 
het plakken. Daarna was het zaak om 
de goede materialen te vinden en mooie 
veerpakketten te verzamelen. 
Begin januari hebben wij de eerste kauw 
met donorveren losgelaten nadat hij eerst 
door Rinse van der Vliet geringd was. 
Rinse heeft de standaardmetingen ver-
richt waarbij bleek dat het verschil tussen 
de linker- en rechtervleugel qua lengte 2 
millimeter was. In het wild is dat verschil 
meestal maximaal 1 millimeter. We waren 
dus reuze tevreden dat we zo dicht bij de 
natuurlijke maatvoering gerepareerd 
hadden. Ook vond hij, voordat hij wist 

dat de veren van een donorvogel kwamen, 
dat de staart op het oog wat lang leek.  
Met behulp van de epoxyhars zitten de 
carbon- en glas vezelstaafjes als een huis. 
Het is water- en vuurvast en lichtgewicht 
materiaal. De kauw vloog perfect weg en 
hopelijk krijgen we over een jaar of wat 
nog eens een terugmelding! 

met implantaten

Foto: Sharon Lexmond

DOOR TOM LOORIJ

Voor het onderzoek in 2015 zijn maar 
liefst zes tellers gestopt. Gelukkig kon 
voor drie ervan op tijd een vervanger 
worden gevonden en hebben twee tel-
lers zich bereid verklaard om er een ge-
bied extra bij te nemen. De schade bleef 
daarom gelukkig beperkt tot één gebied 
minder dan in 2014. In 2015 zijn dus 55 
gebieden, geteld door 50 tellers. Voor 
20% (11 stuks)  van deze gebieden moest 
een beroep worden gedaan op tellers die 

geen lid van de HVB zijn. Voor 2016 is 
de situatie uiterst zorgelijk; er zijn nu al 
weer vier tellers afgehaakt en van enkele 
anderen is onduidelijk of ze weer van de 
partij kunnen of willen zijn.
De bezetting in de randgemeenten is 
gelukkig op hoog niveau en ruim vol-
doende (in Leidschendam-Voorburg 
zelfs 100%!). De pijn zit hem in enkele 
Haagse stadsdelen.
Segbroek heeft 5 telgebieden. Daar zal, 

Dringend nieuwe MUS-tellers gevraagd!
OPROEP
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DOOR ADRI REMEEUS

Over het algemeen kunnen wij terugkijken op een fraaie zomer. Mede vanwege het 
late voorjaar zijn enkele soorten nog laat tot broeden overgegaan. Zo werden er 
eind augustus nog pulli van de krooneend gezien in Meijendel. In September was 
het echter koel en nat en voor de trekvogels zat de wind vaak in de verkeerde hoek 
(west tot noord). Dat in combinatie met veel bewolking drukte het aantal dagen 
met zichtbare trek. Niettemin viel er genoeg te beleven.

 
    Veldwaarnemingen gezien in de regio tussen half oktober en eind december 2015

Het vorige overzicht eindigde met de 
woorden: “waar blijven de kramsvogels, ko-
perwieken en kepen”. Dit vanwege de on-
gunstige windrichting tot half oktober, 
die slechts zwakke najaarstrek zichtbaar 
maakte. Nu, ze kwamen! En wat ook op-
viel was het record zacht weer in novem-
ber en december. Diverse zomervogels 
bleven hangen (daarover later meer) en 
diverse planten (als fluitenkruid, teu-
nisbloem, koekoeksbloem en hazelaar) 
kwamen in bloei.

snel af; op 17 oktober en op 1 november 
werd er nog een gezien in Meijendel. Wel 
tekende zich een bescheiden invasie af 
van witkopstaartmezen; de grootste groep, 
10 exemplaren, trok op 14 oktober langs 
de Vulkaan. Andere fraaie soorten die 
vanaf de Vulkaan werden gezien: een hop 
op 12 oktober en een eveneens naar zuid 
trekkende grote pieper op 14 oktober.
De ruigpootbuizerd werd maar één keer 
gemeld en wel op 16 oktober over de 
Vulkaan. Velduilen daarentegen doken 
op diverse plaatsen op, mogelijk een 
na-ijleffect van het goede broedseizoen 
in NO Nederland, dat weer een reactie 
was op de explosie van veldmuizen. Op 
sommige dagen werden er vier in de dui-
nen gezien en ook in de Duivenvoordse-
Veenzijdse polder dook er eentje op.

De trek komt op gang
Een aantal van meer dan 1000 kramsvo-
gels over deze polder, op 18 oktober, be-
gint erop te lijken. En ook het geduld 
van de trektellers op de Vulkaan werd 
beloond. Bij tijdelijk zuidelijke wind op 
21 en 24 oktober kunnen zij respectie-
velijk 23.483 en 50.944 naar zuid trek-
kende vinken tellen. Dat zijn aantallen 
waar je mee thuis kunt komen maar die 
toch nog schril afsteken bij wat gebrui-

Zomer in de winter

keep

De grootste vogel eerst
Op 11 oktober vloog een zeearend over 
het landgoed Voorlinden. Op diezelfde 
dag verraste een over zee langstrek-
kende zwarte zeekoet de trektellers op de 
Vulkaan. De invasie van bladkoningen liep 

Foto: Bert Hoogerhoud

als er geen tellers bijkomen, in 2016 
slechts in twee ervan  geteld worden en 
dan nog wel door dezelfde persoon. In 
Laak slechts in een van de vijf mogelijke 
gebieden en in het stadsdeel Centrum 
slechts in zes van de elf.
In bijgevoegd overzichtje staan de gebie-
den waarvoor nieuwe tellers gevraagd 
worden.
De dreigende terugloop  baart ook zor-
gen omdat de continuïteit en de betrouw-
baarheid van het onderzoek hierdoor in 
het gedrang komt.

Daarom een dringende oproep aan ieder-
een die een beetje vogels kan tellen en dit 
ook leuk vindt om zich aan te melden voor 
deelname aan het MUS-project.

Tellingen voor MUS gaan per 4-cijferig 
postcodegebied en kosten relatief weinig 
tijd en energie, slechts drie tellingen per 
jaar (w.v. één in de avonduren), vooraf 
geselecteerde telpunten en 100% elektro-
nische invoer. Dus geen papierwerk, geen 
verslag.
Woonachtig zijn in het postcodegebied is 
al lang niet meer aan de orde (hoogstens 
handig voor de afstand tot huis en de ter-
reinkennis). Het is wellicht zelfs wel een 
leuke uitdaging om in een andere wijk 
de vogelbevolking te tellen. Nu al wordt 
maar liefst 40% van de postcodegebieden 
geteld door iemand die daar niet woont. 
Bovendien heeft de HVB in de vacante 
wijken nauwelijks of geen leden wonen.

Iedereen die bereid is een telgebied voor 
zijn/haar rekening te nemen kan zich 
aanmelden bij Tom Loorij (tloorij@
xs4all.nl). Bij hem is ook nadere info over 
het project verkrijgbaar.

Hopelijk levert deze oproep weer nieuwe 
enthousiaste tellers op. Het is in de HVB 
een uiterst belangrijk telproject en voor 
Sovon is Haagse deelname van essentieel 
belang.

Opmerking: het eindrapport van de tel-
lingen van 2015 (met daarin o.a. de op-
mars van de meeuwen en het slechte re-
sultaat van de huismus) zal binnenkort 
weer op de website van de HVB te vinden 
zijn; over het mogelijk uitbrengen van 
een papieren versie in een kleine oplage 
wordt nog nagedacht.

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
2513 Centrum Zeeheldenkwartier oost
2516 Laak Molenwijk
2518 Centrum Zeeheldenkwartier west
2521 Laak Laakhaven west
2523 Laak Laakkwartier west
2524 Laak Spoorwijk
2532 Escamp Moerwijk zuid
2541 Escamp Morgenstond zuid
2542 Escamp Vrederust
2551 Loosduinen Waldeck
2562 Segbroek Regentessekwartier
2563 Segbroek Valkenboskwartier zuid
2564 Segbroek Vruchtenbuurt
2571 Centrum Transvaalkwartier noord
2572 Centrum Transvaalkwartier zuid
2573 Escamp Oostbroek
2574 Escamp Rustenburg
2582 Scheveningen Statenkwartier
2583 Scheveningen Duindorp
Rijswijk
2284 Steenvoorde Noord
2285 De Strijp
2287 Steenvoorde Zuidoost
Wassenaar
2243 De Kievit
2244 Nieuw Wassenaar
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Zowaar ook trek over zee
Winderig weer (aanlandig) leverde langs 
de kust van 9 t/m 20 november wat zee-
vogels op. Het gaat om enkele grauwe 
pijlstormvogels en middelste jagers (tot 7 per 
dag). Ook het vaal stormvogeltje kwam 
langs, maximaal 7 op 19 november. 
Verder leverde het turen over zee op 14 
november nog een zwarte zeekoet op, een 
vorkstaartmeeuw op 19 november en een 
kleine alk op 20 november.  Op 19 decem-
ber trokken er drie ijsduikers langs.
Vanaf 18 december houdt zich een on-
volwassen grote burgemeester op in de 
Scheveningse haven; deze had tijdelijk 
gezelschap van een kleine burgemeester. 
De zieltogende jonge kuifaalscholver stierf 
op 23 december in de jachthaven.

Zomer in december
Okay, 3.600 kolganzen in Starrevaart op 
19 december kan je nog winters noemen, 
evenals de 8 sneeuwgorzen die op 9 decem-
ber langs de Vulkaan trokken en de langs 
Scheveningen passerende witbuikrotgans 
op 30 december. Maar voor de rest: overal 
zingende merels, zanglijsters en koolmezen, 

baltsende futen in zomerkleed, kluten in 
Starrevaart, ooievaars die snavelkleppe-
rend hun nest opzoeken en nijlganzen met 
jongen.  Zelfs de Cetti’s zanger associeer je 
meer met de zomer, maar op 8 novem-
ber werd er eentje gemeld in Starrevaart 
en vanaf 15 december houdt zich er een-
tje op langs een duinmeer in Meijendel. 
Benieuwd wat de eerste maanden van 
2016 gaan opleveren!

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact op-

nemen met Adri Remeeus: aremeeus@ziggo.nl

Van de redactie
In 2015 zijn de afleveringen van De 
Wulp half in kleur en half in zwart-wit 
uitgevoerd. Het augustusnummer was 
zelfs geheel in kleur. De reacties daarop 
waren unaniem erg positief. Ons blad 
werd nog meer het visitekaartje van de 
HVB dan het al was.
Toch heeft het bestuur moeten besluiten 
met ingang van dit nummer weer over 
te gaan naar een volledige zwart-wit 

uitgave met alleen de omslag in kleur. 
Met het oog op de noodzakelijke 
bezuinigingen was het helaas niet 
verantwoord deze dure kleurendruk 
voort te zetten. Ook de redactie betreurt 
deze stap ten zeerste. 
Gelukkig is het wel mogelijk om de 
digitale vorm van de Wulp in full-color 
uit te voeren. Op de website Haagsevogels.
nl kunt u die WebWulp downloaden.

kolgans

Foto: Bert Hoogerhoud

kelijk is. Inmiddels hield zich op 18 ok-
tober op Lentevreugd een zeearend op. 
Starrevaart mocht zich vanaf die datum 
weer verheugen in de aanwezigheid van 
zwarte ibissen, tot maximaal vijf op 26 de-
cember.
Slobeenden trokken sterk door dit najaar. 
Waren de aantallen in de duinen nog 
beperkt, de 1.183 die op 17 oktober in 
Starrevaart werden geturfd, zeker niet.
Ook de keep kende een goed najaar, ge-
tuige de 1.590 die op 21 oktober over 
de Vulkaan trokken. De rijke oogst aan 
beukennootjes trok veel kepen aan; in De 
Horsten hield zich vanaf half november 
een groep van ongeveer 300 op. Een erg 
laat paapje zat van 26 oktober t/m 3 no-
vember in de kikkervallei van Meijendel.
Ook de zwarte mees mag niet onvermeld 
blijven. In het vorige verslag maakte ik 
al melding van een beginnende invasie 
en dat heeft zich doorgezet: 297 naar 
zuid op 23 oktober en 2.400 naar zuid 
gedurende 24 t/m 26 oktober, steeds 
langs de Vulkaan. Op laatstgenoemde 
datum werd in het Westduinpark nog 
een Pallas’ boszanger gezien.

Sijsjes in de war
Ook de sijs trok talrijk door maar kende 
een grillig patroon. In oktober trokken 
zij braaf naar zuid (maximaal 1.163 op 
24 oktober over de Vulkaan). In novem-
ber gingen de meeste naar noord (op 1 
en 4 november totaal 3.100 over de zee-
reep) en in december was zuid weer de 
voorkeursrichting (met op 13 december 
667 en op 15 december 1.003 over de 
Vulkaan).  Dit lijkt meer op opportu-
nisme (op zoek naar goede voedselgebie-
den) dan op zuiver gerichte trek.
In de war zijn kan zeker niet gezegd 

worden van de grote zilverreigers want 
traditiegetrouw betrokken zij weer hun 
slaapplaats aan de rand van Wassenaar; 
op 24 oktober werden er 36 geteld. Op 
27 oktober en 1 november trokken twee 
buidelmezen over de Vulkaan. 
Bezoekers van Starrevaart troffen daar 
van 28 oktober t/m 1 november een koe-
reiger aan.

Wordt het nog winter ?
Dat moeten de trektellers hebben ge-
dacht die op 31 oktober nog een laatste 
huiszwaluw langs de Vulkaan zagen vlie-
gen. En wat te denken van grote sterns, die 
in november nog regelmatig zuidwaarts 
over zee vlogen? Enkelingen maar toch; 
de laatste werd op 20 november gezien.
Tjiftjaffen waren in november en decem-
ber nog ruim voorhanden; zelf telde ik 
er in Meijendel zeven op 9 december. 
Toch kregen zij gezelschap van verwante 
soorten van verder, zoals de Humes blad-
koning, die twee keer werd gezien: op 5 
november in een tuin aan de Laan van 
Meerdervoort en op 4 december in een 
tuin in Houtwijk. Een ijseend zwom 
op 31 oktober en 1 november op het 
Ganzenhoekmeer.

sijs

Foto: B
ert H

oogerhoud
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Lelijke eend?
En dan zijn er nog de sprookjes, waarin 
een eend al snel de reputatie krijgt 
van grappig of lelijk. De Citroën Deux 
Chevaux kreeg direct bij zijn lancering 
in 1955 het stempel van ‘lelijke eend’ 
toen een journalist een overeenkomst 
bespeurde tussen de auto en zo’n drukke 
kwaker uit een sprookje van Hans 
Christian Andersen. Eenden worden 
wel vaak leuk gevonden. Ook door mijn 
broer Nico. Die heeft verder weinig met 
vogels maar koestert een houten eend 
op ware grootte, een(d)(t) die hij twintig 
jaar terug van zijn gezin kreeg toen hij 
veel op reis moest. Als een soort mascotte 
heeft die op al heel wat nachtkastjes van 
hotelkamers gestaan en inmiddels groeit 
zijn eendencollectie gestaag. 
Wilde eenden zijn onze meest tamme 
eenden, als je het zo bekijkt is de naam 
een ongelukkige mismatch. Echte 
tamme eenden zijn bovendien vaak ook 
‘wilde eenden’ of soepeenden waar de 

menglepel aan te pas is gekomen. Die al-
legaartjes kom je vooral in parken en bij 
boerderijen tegen.

Rui
Hoe gewoon onze wilde eend ook is, zijn 
kleur is dat zeker niet. Al helemaal niet 
bij het mannetje, de woerd. Als groenlief-
hebber kun je gebiologeerd raken door 
de groene kleur van de nek. Deze wordt 
trouwens extra geaccentueerd door licht-
breking via de bijzondere veerstructuur. 

Wilde eend: 
tamme eend - vreemde eend !
DOOR WIM KOOIJ

Deze keer aandacht voor een vogel die iedereen al van de vroege peutertijd kent. 
Met die rare bijdehante kop spreken ze dan ook tot ieders verbeelding. Niet 
verrassend dat eenden net als ganzen vaak opduiken in fabels. Eenden hebben 
natuurlijk ook iets grappigs en niet alleen door het uiterlijk. Het heeft ook alles te 
maken met de kolderieke wijze van voortbewegen. Door de wat ver naar achteren 
geplaatste poten  moeten ze bij vrijwel iedere stap corrigeren om het zwaartepunt in 
balans te houden. Daarmee wordt de waggelende gang die op de lachspieren werkt 
eenvoudig verklaard.  En dan het stemgeluid….Donald Duck, kwik, kwek en kwak. 
Kleine kinderen leren al snel het geluid van eenden na te doen. Maar…….Zegt ie 
eigenlijk wel ‘kwak, kwak’?  Aan Franse kinderen wordt ‘quèn quèn’ geleerd. 

wilde eend woerd

Foto: Bert Hoogerhoud

Met die kop pronkt hij graag, zeker in 
de baltstijd. De woerden zijn geen char-
mante versierders. In het vroege voor-
jaar zie je soms dat meerderen tegelijk 
een luid kwakend wijfje achtervolgen, 
dat bij dergelijk intimiderend gedrag al 
gauw kansloos is. Het heeft veel weg van 
een ‘verkrachtingspoging’. Eenmaal be-
vrucht staan de wijfjes er maandenlang 
alleen voor. Wanneer de jonkies er zijn 
tonen de woerden er maar zelden enige 
belangstelling voor. Nogal egoïstische 
wezens al met al. Lange tijd doen ze stoer 
en zijn druk maar dat verandert tijdens 
de ruitijd midden in de zomer.
Dan zien ze er echter opeens heel ge-
woontjes uit, nauwelijks te onderschei-
den van het vrouwtje, alleen nog door de 
krul in de staart. Ze moeten het ook echt 
wat rustiger aandoen, omdat de slagpen-
nen eveneens in het wisselprogramma 
zijn opgenomen.  Noodgedwongen zie 
je ze dan - de woerd in eclipskleed - zich 
schuil houdend langs waterranden met 
liefst veel begroeiing. Vliegen en al te 
veel activiteit in het algemeen gaat ze 
dan immers moeilijk af. 

Goede vliegers
Eenmaal voorzien van nieuwe pennen 
kunnen wilde eenden hun vliegkunsten 
weer tentoonspreiden. Hoewel het er 
niet al te gracieus uitziet, behoren een-
den tot de meest behendige vliegers van 
onze avifauna. De lange spitse vleugels 
stellen ze in staat om haast loodrecht 
uit het water op te stijgen. Eenmaal in 
de lucht kunnen ze enorme vaart maken.  
Sommige ‘wilde’ eenden zijn vrijwel hun 
hele leven trouw aan het zelfde plant-
soen. Andere maken een paar keer per 
jaar lange vluchten. Behalve de wilde 

eenden die ons het gehele jaar trouw 
zijn, is er elke winter een influx met zo-
genaamde ‘oostvogels’ uit Duitsland, 
Polen, Rusland en Scandinavië.  Maar 
ook onze eigen broedvogels gaan nog 
wel eens aan de zwerf.  De bewegingen 
gaan daarbij overigens alle kanten op, 
zo wijzen ringgegevens uit. De voor de 
hand liggende noord-zuidbewegingen 
die kenmerkend zijn voor echte trekvo-
gels zie je bij wilde eenden maar gedeel-
telijk terugkomen.

Brede verspreiding
Uiteindelijk kom je ze overal tegen:  in 
de stadsparken, grachten en kleine 
slootjes, op de landgoederen, in natte en 
minder natte weilanden en in en langs 
de grote meren. Ze komen al gauw voor, 
als er maar voldoende ondiep water in 
de buurt is. Daar wordt slobberend of  
grondelend naar voedsel gezocht. Ook 
wat betreft nestgelegenheid zijn ze ui-
terst flexibel. Ze bouwen een eenvoudig 
nest op de grond, langs een sloot of op 
een eilandje maar ook wel eens in een 
boom(holte) of in kunstmatige nesten 
als een broedkorf. Een wilde eend ziet al 
gauw mogelijkheden en zelfs in stadstui-

wilde eend vrouw

Foto: Bert Hoogerhoud
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nen met kleine vijvertjes duiken ze op.
We hoeven ons over deze vogel dan 
ook niet al te veel zorgen te maken. Het 
aantal Nederlandse broedparen is rond 
de 350.000. De winterstand wordt in 
ons land geschat op ruim 1,5 miljoen. 
Uiteindelijk zijn de aantallen - zoals ook 
voor de meeste echt wilde eenden (maar 
die niet zo heten) geldt - in de winter 
hoger dan in de zomer.

Onderzoekje: eend in het park is tegen-
woordig minder vaak een wilde eend
Over de stand van de wilde eend be-
hoeven we ons geen zorgen te maken. 
Opvallend is wel dat de soort in de ste-
delijke omgeving steeds meer gezelschap 
krijgt van andere eenden en dus niet zijn 

absolute maar wel zijn relatieve aanwe-
zigheid afneemt. Illustratief daarvoor 
is een waterwildtelling die ik 35 jaar ge-
leden hield op 10 januari in de parken 
Arendsdorp/ Oostduin en Clingendael/ 
Oosterbeek en die ik onlangs herhaalde. 
Die heb ik op vrijwel dezelfde dag op de 
kalender met ongeveer dezelfde tempe-
ratuur  (normaal voor januari) en wol-
kendek (regelmatig neerslag) herhaald. 

Het voert al met al te ver om al te uitbun-
dige conclusies uit dit overzicht te trek-
ken. Maar één ding mag wel duidelijk 
zijn: waar ‘een eend’ in de buurt voor-
heen al snel een wilde eend was hebben 
de wateren van de stadsparken aanzien-
lijk meer kleur gekregen.

Aanwezigheid ‘eenden’
in januari

Arendsdorp/ Oostduin Clingendael/ Oosterbeek

1981 2016 1981 2016

Wilde eend 77 48 112 83

Krakeend - 27 - 148

Kuifeend 4 6 8 11

Tafeleend 2 - 4 6

Slobeend - 7 - 24

Wintertaling - - 2 -

Waterhoen* 34 10 86 56

Meerkoet 2 18 35 36

Nijlgans - 3 17 27

Canadese gans - 4 - 24

Brandgans - - - 98

Diverse (incl soep) ganzen - - 23 114

Knobbelzwaan - 2 - 9

Fuut - - 1 6

Dodaars - - 1 1

*hoog aantal verklaard door ‘grazende’ waterhoenen op vooral de grasvelden bij het Huis Clingendael 

Adressen
Bestuur 
Adri Remeeus voorzitter
Frederik Hoogerhoud vice voorzitter
Aletta de Ruiter secretaris
Wim Kooij penningmeester
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
- Adri Remeeus (D-H noord): 06 53 42 56 02

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:  Huismus, Rosse Stekelstaart, Visdief, Waterhoen, 
Putters, Blauwe Reiger, Spreeuw, Waterral, Meerkoet met jong (midden)
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