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       Van de voorzitter

Het jaar 2017 is weer begonnen. Zelf heb 
ik daar altijd gemengde gevoelens bij. Om 
te beginnen het afsteken van vuurwerk; 
dat dat slecht voor vogels was, was allang 
bekend, maar uit recent onderzoek blijkt 
dat de schade die vuurwerk veroorzaakt bij 
vogels veel groter is dan gedacht. Voorts 
leven wij in een tijd van verandering; alles 
moet alsmaar worden veranderd en die 
veranderingen zijn lang niet altijd ten 
goede. De Flora- en Faunawet bestaat niet 
meer en daarvoor in de plaats is de Wet 
Natuurbescherming gekomen, maar of de 
natuur door deze verandering beter wordt 
beschermd is natuurlijk de vraag.

Gelukkig zijn er genoeg positieve zaken 
te melden. Op dit moment heeft het be-
stuur als speerpunten voor het HVB-
beleid gekozen voor de ontwikkeling van 
een nieuw Jeugdbeleid en het werken aan 
meer bekendheid van het werk van onze 
vereniging met het oog op het werven van 
meer leden. Wij zullen u op de hoogte 
houden van de voortgang. Als bijlage bij 
deze Wulp vindt u een exemplaar van de 
folder die we gebruiken om het werk van 
de HVB op de kaart te zetten. De folder 
wordt bijgesloten bij een aantal wijkbla-
den in Den Haag e.o. Ook bezoekers van 
de vogelopvang - het record was in het na-
jaar ruim 200 bezoekers op één dag! – krij-
gen een exemplaar. Verder wordt de folder 
verspreid onder deelnemers aan excursies, 
mensen die vogels aanbieden bij de vogel-
opvang en onder bezoekers van onze lezin-
gen. Kortom een multifunctionele folder 
die niet direct bij het oud papier belandt.

Wat ook nieuw is, is het feit dat de financi-
ele verantwoording over 2016 en de begro-
ting 2017 nu al te vinden is in deze uitgave. 
Wij vinden het belangrijk dat de leden tij-
dig en goed worden geïnformeerd over het 

financiële wel en wee van 
onze vereniging.

Wat de vogelopvang De 
Wulp betreft, het volgende. 
We noemen het nog vaak 
“vogelasiel”, maar het hoort 
eigenlijk vogelopvang genoemd te worden. 
Ondanks het feit dat er ook nog andere vo-
gelopvangen zijn in Zuid-Holland, bestrij-
ken wij een gebied dat ongeveer een vierde 
is van de provincie. Wist u dat Alphen 
aan den Rijn en Zoetermeer ook tot “ons” 
gebied behoren? Naast de opvang en ver-
zorging van vogels is de vogelopvang een 
plaats waar de HVB ‘het publiek ontmoet’. 
Het geeft ons iedere dag opnieuw de kans 
om het werk van onze vereniging bekend 
te maken. 

Het conceptbeleidsplan 2017 staat inmid-
dels op papier en wordt door het bestuur 
in februari besproken. Zodra het plan 
definitief is, zullen we het publiceren op 
onze website. Verwacht niet dat met het 
aantreden van een nieuw bestuur opeens 
alles wordt veranderd. Veel afdelingen 
of commissies van onze vereniging func-
tioneren prima. We veranderen niet om 
het veranderen, als het goed gaat geldt: 
‘niet aankomen’. Het bestuur richt zich 
vooral op onderwerpen die meer aandacht 
of verbetering behoeven. Als voorbeeld 
noemde ik eerder in dit stukje al het PR- 
en Jeugdbeleid.  

Kortom, hoewel er in 2017 veel dingen op 
de oude voet verder zullen gaan, hopen we 
een aantal veranderingen door te voeren 
die een positieve invloed zullen hebben op 
de bekendheid en het werk van de Haagse 
Vogelbescherming. 

Hans Elders, voorzitter HVB 
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Historie 
Tussen 1370 en 1850 was Den Haag om-
geven door singelgrachten. De bebou-
wing heeft – hoewel het aantal inwoners 
groeide van ca. 40 tot ruim 70.000 – bin-
nen de grachten tussen 1747 en 1848 be-
trekkelijk weinig verandering ondergaan. 
De bevolking groeide in die jaren van 
41.000 naar 70.000 inwoners. Na 1850, 
wanneer de bevolking gaat toenemen 
wordt de begrenzing van de singelgrach-
ten doorbroken. Rond 1900, als de ge-
meente zo’n 200.000 inwoners telt, heeft 
de bebouwde kom zich uitgebreid met 
een deel van het Bezuidenhout kwartier, 
de Hoefkade, Duinoord en de Indische 
buurt.

De annexatie van Loosduinen
De grens van de gemeente Loosduinen met 

die van Den Haag liep langs de Beeklaan 
en de De La Reyweg, maar op 1 juli 1903 
werd deze grens gewijzigd in het voordeel 
van Den Haag dat uitbreiding nodig had. 
De grens kwam nu te liggen zo ongeveer 
evenwijdig aan de lijn Thorbeckelaan en 
de Leyweg. Toch bleek deze uitbreiding 
op den duur onvoldoende te zijn om 
aan de groeiende behoefte van Den Haag 
aan bouwterrein te kunnen voldoen. Een 
nieuwe grensverlegging zou echter voor 
Loosduinen nadelige gevolgen hebben, 
daarom werd besloten, de beide gemeen-
ten samen te voegen. Op 1 juni 1923 was 
de annexatie van Loosduinen een feit.

In het gebied wat wij nu dan het Zui-
derpark noemen waren tot 1923 nog twee 
eendenkooien. Op de plaats waar nu de 
sportvelden zijn met de hoek/kruising 

van de Moerweg en de Melis Stokelaan 
lag er een. Deze is totaal verdwenen. De 
nog bestaande kooi is bij de aanleg van 
het Zuiderpark door de Gemeente in 
1927 onteigend. Deze kooi heeft sinds 
1550 in de gemeentelijke archieven gere-
gistreerd gestaan en mag genoemd wor-
den als een van de oudste geregistreerde 
kooien van Nederland. Sedert 1850 na 
het huwelijk van Gertruida van Leeuwen 
(dochter van Johannes van Leeuwen, die 
de kooi vanaf 1838 al in bezit had) met 
Johan Herman Hegge, zijn de kooi en de 
bijbehorende woning steeds in handen 
geweest van afstammelingen van deze 
Hegge, totdat de Gemeente ’s-Graven-
hage de kooi dus in 1927 onteigende en 
overnam in bezit. 

Met de aanleg van het Zuiderpark waar-
mee een begin werd gemaakt in 1923, 
kon de eendenkooi dus niet langer zijn 
bestaansrecht behouden. De stadsarchi-
tect Dr. Berlage sprak in zijn stadsuit-
breidingsplan voor ’s-Gravenhage van 
1908 er al over om de eendenkooi in het 
nieuwe park op te nemen. De ontwer-
pers van het Park, Westbroek en Tersteeg 
hebben hier klaarblijkelijk niets voor ge-
voeld. 

Het was tenslotte op initiatief van de 
Vereniging voor Vogelbescherming ’s-
Gravenhage en Omgeving, dat de kooi 
intact werd gelaten en niet opgeruimd 
zou worden, om zoals het oorspronke-
lijke plan was, veranderd te worden in 
een kinderspeelplaats. In die aanvang 
periode werden alleen voor de vorm, 
jaarlijks nog enkele eenden gevangen 
en daarna weer losgelaten, een voor-
schrift om aanspraak te kunnen blijven 

DOOR RUUD VAN DER WAARD

Op de kaart van Delfland 
uit 1712 - getekend 
door Nicolaas en Jacob 
Cruquius - staan maar 
liefst 17 ‘vogelkooien’. 
In de Oost Escamppolder, 
gelegen onder de gemeente 
Loosduinen, lagen twee 
eendenkooien. De vraag 
die ik me stelde is: ‘hoe 
komt een Loosduinse kooi 
terecht in de gemeente 
Den Haag?’ 

Hoe een Loosduinse eendenkooi 
naar Den Haag kwam…

maken op het kooirecht. Bovendien is de 
Gemeente als eigenaar van de kooi ver-
plicht deze jaarlijks te doen registreren 
bij de Commissaris van de Koningin in 
de provincie Zuid-Holland. Tevens heeft 
de gemeente de plicht om de kooi te 
onderhouden, waarbij een strenge regel 
bestaat die zegt dat minimaal één keel 
of vangpijp operationeel moet blijven. 
Desondanks wordt deze eendenkooi 
niet meer als vangkooi gebruikt maar als 
cultuurhistorisch monument in stand 
gehouden.

De kooi werd gespaard, zowel uit his-
torisch als uit natuurbeschermingsoog-
punt. Er is een rijkelijk dierlijk en plan-
tenleven, waar ook weer de vogels bij ge-
baat zijn. Van de kooi mag gezegd wor-
den dat hij als vogelkraamkamer voor de 
omgeving fungeert. 
Tot nog toe wordt de kooi alleen open-
gesteld voor excursies en voor onderwijs-
doeleinden en dan alleen op aanvraag.
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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

EXPLOITATIEREKENING 2017 2016 2016
Begroting Realisatie Begroting

Baten
Contributies (incl. extra bijdragen) 16.500 18.290 18.000
Donaties (vogelasiel) 9.500 17.209 9.500
Legaten, erfstellingen, schenkingen 105.000 58.552 0
Opbrengst vermogen 2.000 2.640 5.000

133.000 96.691 32.500

Lasten
Organisatie -4.000 -5.105 -7.200
Publiciteit -10.600 -10.057 -10.100
CEL -1.450 -1.573 -1.450
Veldwerk -3.400 -1.063 -1.650
Exploitatie vogelasiel De Wulp -112.550 -105.521 -113.300

-132.000 -123.319 -133.700

Saldo van baten en lasten 1.000 -26.628 -101.200

Vereniging
Inkomsten (contributies , rente e.d.) 18.500 20.930 23.000
Uitgaven -19.450 -17.799 -20.400

-950 3.132 2.600

Vogelasiel De Wulp
Inkomsten (donaties, vogelpot, acties) 9.500 17.209 9.500
Uitgaven -112.550 -105.521 -113.300

-103.050 -88.312 -103.800

Buitengewone baten en lasten
Erfstellingen, legaten, schenkingen 105.000 58.552 0

Resultaat Haagse Vogelbescherming 1.000 -26.628 -101.200

Financieel overzicht 2016 en Begroting 2017
Hieronder vindt u een beknopt financi-
eel overzicht van het afgelopen jaar en de 
conceptbegroting voor 2017. 
Het financieel jaarverslag en de begro-
ting kan worden opgevraagd door (bij 
voorkeur) een e-mail te zenden aan info@

haagsevogels.nl of te bellen met Rob de 
Jong (070 352 2940). 

In het Jaarverslag van de HVB over 2016 
zal meer uitgebreid worden stilgestaan 
bij de financiën van onze vereniging. 

Toelichting bij de begroting 2017
Het bedrag van € 105.000 onder de post legaten e.d. is in januari 2017 daadwerkelijk ontvangen. 
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Vriendelijk ogend duikeendje
Het wordt allemaal concreter zodra er 
toch één soort is die voortdurend op-
duikt in de berichtgeving: de kuifeend. 
Deze blijkt snoeihard te zijn getrof-
fen door het virus. Zij zijn er blijkbaar 
buitengewoon vatbaar voor, meer dan 
bijvoorbeeld de meerkoet, die zich in 
grotere aantallen in dezelfde wateren 

De kuifeend is hard getroffen door 
de vogelgriep! 
Wat een schrik toen het vogelgriepvirus in november in Nederland wederom 
toesloeg. Duizelingwekkende aantallen eenden en kippen op boerderijen zijn 
preventief geruimd. Met de kerst bereikte het virus ook onze contreien. 
Toen kwam het alarmerende bericht dat in de buurt van Leidschendam watervogels 
dood waren gevonden. Onderkoeld heette het dat ‘enkele watervogels waarbij 
het H5N8- virus is vastgesteld levenloos zijn aangetroffen, wat tevens als de 
vermoedelijke doodsoorzaak geldt’.

DOOR WIM KOOIJ

ophoudt. Reden om eens wat langer stil 
te staan bij dit vriendelijk ogende duik-
eendje. Een steeds vertrouwdere verschij-
ning bovendien, want we zien hem in het 
winterhalfjaar veelvuldig in de vijvers en 
grachten van onze stad.
 
Vlak na het uitbreken van de vogel-
griep werden vooral vogels op en rond 

de Gouwzee bij Volendam getrof-
fen. In een paar dagen tijd zag het 
Hoogheemraadschap Hollands Noor-
der kwartier zich genoodzaakt om maar 
liefst 3.000 dode watervogels te ruimen. 
Dit betrof voor maar liefst 98% kuifeen-
den, dat is meer dan 10% van de hele 
populatie daar en dat aantal zou daarna 
nog fors oplopen. Een volgende haard  
bleek Flevoland te zijn en even later 
Texel. Kort voor de kerst werd dus ook 
onze regio bereikt, hoewel er gelukkig 
geen aanwijzingen zijn dat de griep ver-
der doorzet.
In Noord Holland kon de kuifeend 
intussen op mededogen rekenen. Zo 
startte het Vogelhospitaal Haarlem de 
campagne ‘Steun de kuifeend’ om geld 
binnen te halen voor deze soort. Niet 
dat met geld door het virus getroffen 
eenden nog te redden zouden zijn, maar 
uit mededogen. Het helpen van besmette 
individuen is onmogelijk en het besmet-
tingsgevaar erg groot. 

Toe- en afname
Kuifeenden kun je tegenkomen in een 
zeer uitgestrekt gebied: hoog in het noor-
den vinden we ze op Spitsbergen, maar 
ook veel zuidelijker tot de Seychellen. Van 
oost naar west vinden we ze van Siberië 
tot de noordoostkust van Amerika. Ook 
in en rond Den Haag kun je ze zien. 
Eigenlijk overal waar sprake is van een 
behoorlijke vijver. In de Haagse Bosvijver, 
de Waterpartij in de Scheveningse Bosjes, 
maar ook in de Hofvijver in hartje Den 
Haag zie je ze in de wintermaanden vaker 
wel dan niet. Deze kuifeenden zijn winter-
gasten en meestal afkomstig uit Centraal- 
en Noord-Europa. De exemplaren die in 
Nederland broeden vertonen doorgaans 

ook trekgedrag en overwinteren voorna-
melijk in Frankrijk of Zuid-Engeland. 
Soms zoeken ze het minder ver en bren-
gen de koude maanden in bijvoorbeeld 
de Zeeuwse wateren door. 

Tot ongeveer de Tweede Wereldoorlog 
waren kuifeenden in Nederland rede-
lijk zeldzaam. Sindsdien zijn de aantal-
len in onze omgeving sterk gegroeid. De 
infiltratieplassen in de duinen kwamen 
ruim 60 jaar geleden tot stand. Met de 
populatie van de kuifeend ging het ver-
volgens duizelingwekkend snel. In het 
destijds geïnventariseerde gebied nam 
het aantal territoria toe van slechts vier 
paar in 1958 tot 301 paar in 1966. Ruim 
vijfenzeventig (!) keer zoveel paartjes. 
De kuifeend rukte snel op en eindigde 
op de tweede plaats in de lijst van meest 
algemene broedvogels van het duin. Op 
nummer één stond de fitis. Inmiddels 
zijn de aantallen weer geleidelijk terug-
gelopen en komt het hele duinterrein 
niet meer boven de 100 territoria. 

Kuifeenden tellen niet altijd gemakkelijk
Op zondagochtend 8 januari liep ik tij-
dens een hardlooprondje aan de noord-
kant van Den Haag langs wat ‘kuifeend-
rijke’ vijvers. Het werd een aardige 
oogst: in Arendsdorp telde ik er 8, in 
Clingendael 21, op Voorlinden 14 en de 
kleine vijver in de oksel van de N14 en de 
A44 leverde 7 exemplaren op (tussen 33 
krakeenden). In Marlot telde ik er 19 en 
in Oosterbeek 6. Net iets meer manne-
tjes dan vrouwtjes. Waarbij dan wel weer 
moet worden aangetekend dat ik tijdens 
mijn drafje mogelijk een aantal vrouw-
tjes heb gemist. Met hun zwart-witte  
verenpak en kuif zijn de mannetjes bijna 

Foto: Bert Hoogerhoud
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niet over het hoofd te zien. De vrouwtjes 
hebben weliswaar ook een kuif(je), maar 
door de bruine kleur vallen ze minder 
op. Onderscheidend van elke ander eend-
vrouwtje blijven wel de helder gele ogen.

Kuifeenden zijn monogaam en broeden 
één keer per jaar, doorgaans heel laat in 
het seizoen.  In alle genoemde vijvers 
wordt niet genesteld of slechts in uit-
zonderlijke gevallen. Verwarrend is dat 
soms wel. Waar we wilde eenden vaak 
al in april met jonkies zien, maken kuif-
eenden nog nauwelijks aanstalten. Vaak 
blijven ze tot ver in juni plakken voor-
dat ze naar een broedlocatie verhuizen. 

monitoring van broedende kuifeenden 
bestaat veel discussie. Waarnemingen 
van paartjes laat in het seizoen gelden 
volgens internationale standaarden als 
territorium. Al helemaal nu er door 
tellers gebruik wordt gemaakt van zo-
genaamde autoclustering. Het hante-
ren van verregaand gestandaardiseerde 
telmethoden, biedt veel voordelen en 
is boven elke discussie verheven. Maar 
omdat kuifeenden zo laat broeden en de 
broedgeneigdheid toch al relatief laag 
is, ligt aanzienlijke overschatting van de 
aantallen op de loer. Vastgestelde ter-
ritoria kunnen maar al te gemakkelijk 
worden verward met het aantal daadwer-
kelijke broedgevallen. 

De reden dat ze niet in parken nestelen 
maar wel in rietgebieden en in onze dui-
nen is dat ze tijdens het settelen behoefte 
hebben aan de aanwezigheid van dichte 
vegetatie langs de waterrand. En dat is in 
het stedelijk gebied schaars. De nesten 
zelf zie je ook nauwelijks, vorige zomer 
vond ik wel een heel mooie in een infil-
tratieplas vlak achter de watertoren. Een 
fraai fundament van gras, bedekt met 
veertjes en fraai in een komvorm afge-
werkt. Het was een dag midden juli toen 
het vuur uit de hemel viel. Even verderop 
zag ik moeder zwemmen met slechts één 
juveniel. 

Wat een heerlijke vogel, de kuifeend! 
Altijd als ik er eentje waarneem en er 
iets langer naar kijk, vloeit er een warme 
gloed door me heen. En dat is heerlijk 
omdat ik ze bij mij in de buurt vooral zie 
als het koud is…

Gerard Ouweneel heeft de nauwkeu-
rig bijgehouden dagboeken van ‘Kooij’, 
zoals hij in de vogelwereld bekend was, 
gebruikt om een prettig leesbare biogra-
fie te schrijven. Met een lichte ondertoon 
van bewondering en humor weet de au-
teur, die vanaf 1980 bevriend was met 
Kooij, voldoende afstand te houden om 
als toeschouwer en ontdekker van zijn 
onderwerp de lezer te raken.

18 jaar oud sprong Kooij op zijn ijzeren 
ros en peddelde hij van zijn woonplaats 
Bilthoven naar Den Haag om er nooit 
meer weg te gaan. Geen wonder, onze eer-
ste voorzitter Tolsma noemde Den Haag 
niet voor niets ‘Vogelstad’. Vanuit de stad 
was het ’n goed uur fietsen naar Hoek van 
Holland. Daar aangekomen schoof Kooij 
zijn vouwkano in de Nieuwe Waterweg, 
trok zijn emmerzeiltje op en zeilde naar 
het magische vogeleiland ‘De Beer’. 
Dezelfde ochtend was hij om 9 uur weer 
present op zijn werk bij de Gemeente. 
Zijn technische knobbel bracht hem op 
het fotograferen van vogels, aanvankelijk 
zoals gebruikelijk in die tijd, nestfoto-
grafie, want dan zaten ze tenminste stil. 
Op verzoek van Strijbos en Thijsse ging 
hij, uitgedaagd, over tot actiefoto’s en dat 

was in de pionierstijd geen sinecure. Als 
slotakkoord fabriceerde hij na WO 2 een 
eigen telelens, een houten gevaarte van 
16,5 kilo en, uitgeschoven, anderhalve 
meter lang. 

Intussen was zijn belangstelling voor het 
ringen van vogels het fotograferen aan 
het overstijgen. Hij was op de vinkenba-
nen rond de stad helemaal in de zevende 
hemel. Onnodig te vertellen dat alle 
good old ‘HVB’-ers te maken kregen met 
‘Kooij’. Wie echter meer wil weten over 
nachtelijke fietstochten naar de Veluwe of 
met boot en fotospullen op de fiets naar 
Kopenhagen en de ontmoeting met zijn 
mentor Niko Tinbergen op Groenland, 
moet zich met € 19,95 in de hand naar 
de boekhandel begeven om in het bezit 
te komen van het pure avontuur van een 
echte vogelliefhebber die, als het zo uit-
kwam, ze liever op at dan ze weggooide.  

Een Haagse Vogelaar, het leven van Frans P.J. 
Kooijmans. Auteur: Gerard Ouweneel.Uitgeverij: 
Liverse, Dordrecht 2016. Prijs: € 19,95.

Frans P.J. Kooijmans… een Haagse vogelaar
DOOR FREDERIK HOOGERHOUD

De welhaast dwingende drang om zeldzame vogels 
te spotten en te fotograferen is niet specifiek 
van deze tijd. Toen F.P.J. Kooijmans rond 1920, 
geïnspireerd door de Verkade Albums, van algemeen 
natuurliefhebber tot bevlogen vogelaar werd bekeerd, 
kon hij nog niet vermoeden dat deze hobby zijn hele 
verdere leven zou gaan beheersen. 

In de aanloop daar naartoe kunnen we 
wel soms al zien dat mannetjes zin krij-
gen. Zij zwemmen dan in kleine snelle 
cirkeltjes rond het wijfje. Vermakelijk 
is daarbij hoe hij dan zijn nek uitstrekt 
om indruk te maken, daarbij overigens 
elk oogcontact met de dame die hij het 
hof maakt, vermijdend. Misschien door 
de inspanning,  opwinding of is er toch 
sprake van een lichte gêne? 

De paringsrituelen kunnen tellers op het 
verkeerde been zetten. Over de wijze van 

Foto: Bert Hoogerhoud

Kuifeenden-paar
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DOOR TOM LOORIJ

Deel 27: de Boomvalk

Vogels van de Nederlandse Rode Lijst

De boomvalk is na het smelleken onze kleinste 
valkensoort. En op de slechtvalk na ook onze 
snelste. Hij jaagt in een snelle vlucht op allerlei 
soorten kleine zangvogeltjes en grote insecten 
zoals libellen en vlinders. De boomvalk is niet 
erg kieskeurig: zwaluwen, piepers, leeuweri-
ken, mussen… allemaal gaan ze er met smaak 
in. Open en halfopen landschappen zoals hei-
develden, moerassen, hoogvenen, open duinen 
hebben zijn voorkeur, maar ook zien we de 
boomvalk aan randen van dorpen en steden. 
De vogeltjes peuzelt hij meestal op een vaste 
zitplaats op. De libellen brengt hij over in zijn 
poten en eet hij vaak al vliegend op. 

Op het postzegelpaartje uit Gibraltar 
wordt dat prachtig geïllustreerd. De 
libel in zijn poot is goed te zien en de 
valk wordt vergeleken met een Jaguar 
jacht bommenwerper, een vliegtuig uit 
de Tweede Wereld oorlog dat bekend was 
vanwege zijn snelle wendbare vlucht. 

De boomvalk is in de Haagse regio re-
delijk zeldzaam. Maar gelukkig worden 
er elk jaar wel een aantal exemplaren 
gezien, vooral in de stadsrandgebieden 
van Rijswijk, maar ook uit andere grote 
groengebieden worden territoria ge-

meld. Er was ooit eens een broedgeval 
op de eilandjes in Meer en Bos. Bij de in-
ventarisaties in het kader van het MUS-
project wordt hij jaarlijks vastgesteld 
in Ypenburg noord. En ook de Vallei 
Meijendel kent nu en dan een broedge-
val. Tijdens de trek in april en mei en 
ook in het najaar worden er ieder jaar 
enkele tientallen opgemerkt. 

De boomvalk is ondanks zijn spectacu-
laire jachttechniek een vrij onopvallende 
vogel die gemakkelijk over het hoofd 
wordt gezien. In vrijwel heel Nederland 
wordt hij als broedvogel vastgesteld in 
open agrarisch landschap, maar ner-
gens in een hoge dichtheid. Hij broedt 
in open boslandschap, vaak aan de rand 
van het bos of in boomsingels. Bomen 
met oude kraaiennesten zijn een voor-
waarde want die gebruikt hij als nest. 
Het meest komt de boomvalk voor op 
de hogere zandgronden. En juist in dat 
gebied is hij de laatste jaren hard ach-
teruit gegaan. De lichte toename in het 
noorden en westen van het land weegt 
daar bij lange na niet tegenop. Hij ver-
scheen pas in 2004 voor het eerst op de 
Rode Lijst als ‘kwetsbaar’. Sinds de jaren 
zestig van de vorige eeuw is de stand 
echter met 25% afgenomen. Tussen 1985 
en 1992 bereikte hij een maximum van 
1.700 tot 2.100 paar. Binnen 10 jaar - in 
de periode 1998–2000  - was het aantal 
paren gedaald tot 700-1.000. 

De afname wordt voor een deel toege-
schreven aan toenemende predatie van 

nestjongen door de havik die in die jaren 
in aantallen juist toenam. Daarnaast 
heeft insecticidengebruik in de land-
bouw gezorgd voor minder insecten en 
is de zangvogelstand (leeuweriken, mus-
sen, zwaluwen) van het open agrarisch 
landschap teruggelopen. Dat heeft dus 
geleid tot een verminderd voedselaan-
bod. De boomvalk heeft echter niet, 
zoals veel andere roofvogels, veel last 
gehad van directe vergiftiging door pes-
ticiden. 

De boomvalk is maar kort in ons land, 
hooguit een maandje of vier tot vijf, van 
april tot in augustus. In de rest van het 
jaar zit hij in Afrika ten zuiden van de 
Sahara. Op de trekroute is één van de 
grootste gevaren de jacht. Het is bekend 
dat op Malta jaarlijks zo’n 750 tot 1.000 
boomvalken worden geschoten. En dat 
is nog maar één van de routes op weg 
naar het zuiden. 

Wanneer we de achteruitgang van deze 
soort willen stoppen, zijn in ieder geval 

ingrijpende maatregelen in het agrarisch 
cultuurlandschap nodig. Een gevarieerd 
en meer natuurlijk landschap zorgt voor 
meer insecten en kleine zangvogels en 
dus voor een groter voedselaanbod. Ook 
aan de lokale bestrijding van de zwarte 
kraai moet een halt worden toegeroe-
pen. Meer kraaien betekent immers meer 
nestgelegenheid. Verder vraagt de jacht 
op trekvogels in Zuid-Europa natuurlijk 
om actie. Die jacht moet stoppen. Het is 
onzeker of voedselgebrek of het gebruik 
van pesticiden in de overwinteringsge-
bieden een rol spelen bij de achteruit-
gang. Dat wordt nog nader onderzocht.

De Haagse Vogelbescherming ontvangt op generlei wijze enige structurele subsidie 
voor haar werk en is grotendeels afhankelijk van de contributies en giften van haar 
leden. Zij is een non-profit organisatie met ANBI-status, dat wil zeggen dat giften en 
legaten voor de belasting aftrekbaar kunnen zijn. 
Indien u van mening bent dat wij goed werk verrichten dat het waard is financieel te 
ondersteunen, vragen wij u een (periodieke) schenking te overwegen of de vereniging 
in uw testament op te nemen. 
Uitgebreide informatie over schenkingen vindt u op onze website: www.haagsevogels.nl 
onder het kopje Vereniging bij Schenken aan de Haagse Vogelbescherming. 
U kunt ook voor meer informatie contact opnemen met onze administrateur, de heer 
Rob de Jong (telefoon 070 352 2940); hij helpt u graag verder.

Schenken of nalaten aan de Haagse Vogelbescherming

Boomvalk

Foto: Bert Hoogerhoud
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Een bijzondere verjaardag! 
Een poosje geleden werd ons trouwe lid Marijke Dhont 80 jaar. Ze vierde dat met 
een ontvangst in Avifauna en vroeg haar gasten om geen cadeautje voor haar mee te 
brengen, maar een ‘envelop met inhoud bestemd voor mijn geliefde HVB’. Een heel 
mooi gebaar! Bij het openen van ‘het vogeltrommeltje’ bleek dat Marijkes’ gasten het 
mooie bedrag van € 553,85 bijeen hadden gebracht. Reden voor de toenmalige pen-
ningmeester van de HVB – Rob de Jong – om met gezwinde spoed af te reizen naar 

de Nieuwe Schoolstraat in Den Haag om deze 
bijzondere gift namens de HVB in ontvangst te 
nemen. Marijke heeft zich heel wat jaren op allerlei 
manieren verdienstelijk gemaakt voor de Haagse 
Vogelbescherming. Heel zichtbaar was hoe ze van-
uit haar huis tien jaar lang – om precies te zijn van 
1973 – 1983 - ‘het winkeltje van de HVB’ runde. 
Op de foto zien we een tevreden penningmees-
ter die het bedrag namens de HVB in ontvangst 
neemt. Marijke, nogmaals hartelijk dank! 

Ringmussen op Scheveningen! 
DOOR HETTY MOS

Half december belde mijn vriendin dat 
ze mussen in de tuin zag! Geweldig na-
tuurlijk en dat in de Heemraadstraat! Dat 
is in 30 jaar niet voorgekomen. Een paar 
dagen later kreeg ik een mailtje dat ze nu 
wat dichter bij het huis kwamen en dat 
het ringmussen waren. In de 38 jaar dat 
ik op Scheveningen woon heb ik ze hier 
nog nooit gezien. De vriendin trouwens 
ook niet.

Natuurlijk ben ik gewapend met de ca-
mera erop afgegaan. Met een paar dui-
delijke foto’s als resultaat. Hoe vindt u 
trouwens het jaarrond gebruik van het 
bloemenmandje? 
Ik vond het een leuke waarneming en nu 
maar hopen dat ze blijven, want dat zou 
wel erg bijzonder zijn, in een stedelijke 
omgeving.
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Zaterdag 11 maart 2017, Landje van boer 
Geijsel en polder Ronde Hoep
Dagexcursie met eigen vervoer**(zie kader)
We brengen een bezoek aan het landje van 
boer Geijsel, inmiddels beroemd vanwege 
zijn grutto’s en met name IJslandse grut-
to’s. Daarnaast bezoeken wij de oude pol-
ders Ronde Hoep en de Bovenkerker Polder. 
Bekend vanwege de weidevogels. Een wande-
ling door polder Groot Mijdrecht mag op zo’n 
dag zeker niet ontbreken. Gedurende deze dag 
wordt aandacht besteed aan het determineren 
van weidevogels en steltlopers, die zojuist zijn 
teruggekeerd uit hun overwinteringsgebie-
den. 
Leiding: André Kommer (06 4115 3 365) en 
Muriel Kommer (06 5153 9821)
Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: deelname vooraf opgeven bij het con-
tactadres
Kosten: vervoer  

Zaterdag 18 maart 2017, Lentevreugd 
Ochtendexcursie met eigen vervoer ** (zie kader)
Een half jaar na de succesvolle najaarsexcur-
sie naar Lentevreugd gaan we dit gebied aan 
de Wassenaarse binnenduinrand opnieuw 
bezoeken in het vroege voorjaar. Eind maart 
is een mooie tijd om te beginnen met het her-
kennen van zangvogels. Een hoop soorten 
moeten nog terugkeren, wat het makkelijker 
maakt om ons te concentreren op de soorten 
die dan wel al aan het zingen zijn. Daarnaast 
verwachten we in de nattere gedeeltes van het 
terrein eenden- en andere watervogelsoorten 
te zien. En mogelijk ook wat vroege weidevo-
gels. Houd er rekening mee dat een deel van 
de route in deze tijd van het jaar behoorlijk 
drassig kan zijn.

Leiding: Michèl Gieskens (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

Zaterdag 25 maart 2017, Berkheide 
Vogeltrek
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer *** (zie 
kader)
We starten met het kijken naar de voorjaars 
vogeltrek op het vogeltrektelpunt Berkheide 
bij de Wassenaarse Slag. Vogeltrek is afhanke-
lijk van de weeromstandigheden, bij ongun-
stig weer gaan we wandelen, dit kan zijn in de 
Ganzen hoek of het natuurgebied Berkheide. 
Zie voor informatie www.trektellen.nl telpos-
ten de Vulkaan, Berkheide en de Puinhoop
Leiding: Maarten Souverijn (06-200 75 333)
Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij con-
tactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 1 april 2017, Tiengemeten
Dagexcursie met eigen vervoer *** (zie kader) 
Wij verplaatsen ons fietsend en wande-
lend over het ruige natuureiland, waarbij 
bezoeken 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 excursie wordt ruim aandacht 
besteed aan het leren herkennen van vogels 
aan de hand van de zang. Daarnaast richten 
wij ons op de aanwezige roofvogels en wie 
weet krijgen we ook de zeearend in de kijker. 

 
    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.

Leiding: André Kommer (06 411 53 365)
Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: deelname vooraf opgeven bij het con-
tactadres
Kosten: Vervoer, veerpont € 6,00. Leden 
€  4,00 op vertoon van de ledenpas van Na-
tuurmonumenten. Fietsverhuur: leden van 
Natuurmonumenten € 5,50, niet-leden € 7,50 
(borg € 5,00 alleen contant te betalen) 

Vier vroege donderdagochtend-
wandelingen in april 2017, Westduinpar
In april zal Ton Haase op de donder-
dag weer de gebruikelijke Westduinpark-
vogelwandelingen verzorgen. De bedoeling 
hiervan is dat (beginnende) vogelaars kennis 
maken met de broedvogels van het duinge-
bied en hun zang. Elke week wordt dezelfde 
route gelopen en zullen er nieuwe vogels en 
geluiden bijkomen. Er zullen meerdere vogel-
kenners aanwezig zijn waardoor ook de deel-
nemers uit de groep achterin niets hoeven te 
missen. Opgave vooraf is niet nodig. Iedereen 
kan mee. Honden zijn niet toegestaan. 
Verzamelpunt: ingang Westduinpark op de 
hoek van de Laan van Poot-Fuutlaan te Den 
Haag.
Wanneer: 6, 13, 20 en 27 april 2017.
Tijdstip: van 6.30 uur tot 8.00 uur. 

Zaterdag 8 april 2017, 
Oostvaardersplassen
Dagexcursie met eigen vervoer *** (zie kader)
De eerste wandeling gaat naar de Lepe-
laarplassen, met kans op waterpiepers. Langs 
de dijk stoppen we hier en daar voor verschil-
lende soorten eenden. Verder bezoeken we de 
vogelkijkhut De Zeearend en kijken we het 
gebied in vanaf de Grote Praambult.

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 

Woensdag 12 april 2017, Kijfhoek en 
Bierlap 
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer*** (zie 
kader) 
We maken een flinke wandeling in het gebied. 
We hopen onderweg verschillende zomervo-
gels te spotten. 
Leiding: Corrie Ammerlaan (06-2267 0413)
Tijdstip: 09:30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Kievitsduin in 
Wassenaar
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres.
Kosten: geen

Zaterdag 22 april 2017, Biesbosch
Dagexcursie met eigen vervoer *** (zie kader)
Vandaag gaan we naar de meest interessante 
gebiedjes van de Biesbosch. Wie weet zien we 
de visarend? Bij de Kop van ’t Land steken 
we de Nieuwe Merwede over. We maken een 
leuke wandeling en bezoeken een aantal pol-
ders zoals polder Maltha en Noordwaard. 
Leiding: André Kommer (M 06-411 53 65)
Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: deelname vooraf opgeven bij het con-
tactadres
Kosten: veerpont Kop van ’t Land enkele over-
tocht personenauto inclusief bestuurder € 
2,50, volwassenen € 0,80. En de vervoerkosten. 
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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.

Lezing Fotografische rondgang 
langs diverse Contingenten 
door Hans Overduin
Maandag 20 februari 2017, 20.00 uur
Benoordenhuis, Bisschopsstraat 5, 
2596 XH Den Haag (entree € 5,-)

Beeldverslag van Zuid-Amerika, o.a. 
Brazilië, Afrika en Azie gemaakt op 
reizen naar diverse afgelegen oor-
den in de wereld. Aan bod komt het 
Afrikaanse continent, maar ook het 
Zuid-Amerikaanse en Azië. Zijn reiser-
varingen wil Hans met ons delen met 
reistips en prachtige foto`s. Op zijn 
website www.hansoverduin.nl kun je 
alvast een staaltje van zijn kunnen zien.

Lezing De Atlantic Odyssey 
door Menno van Duin
Maandag 20 maart 2017, 20.00 uur 
Benoordenhuis, Bisschopsstraat 5, 
2596 XH Den Haag (entree € 5,-)

De Atlantic Odyssey
Van Ushuaia in Argentinië, via 
Antarctica over de Atlantische Oceaan 
naar South Georgia, Gough Island, 
Tristan da Cunda, St. Helena en 
Ascension, het is één van de meest bij-
zondere reizen die een vogelaar kan 
maken. Met louter hoogtepunten on-
derweg, zoals albatrossen, pijlstormvo-
gels, en prions. Niet alleen vogels, ook 
zeezoogdieren komen regelmatig voor-
bij met soorten als orka, blauwe vinvis, 
zuidkaper, dwergvinvis en bultrug. 
Begonnen als jonge vogelaar op vier-
jarige leeftijd, is Menno inmiddels een 
prijzen winnende natuurfotograaf met 
optredens op radio en televisie en pre-
sentaties in het hele land. 

 
    Dag(deel)excursies Lezingen

Zondag 30 april 2017, Meijendel 
nachtegalenexcursie
Vroege ochtendexcursie ** (zie kader)
We maken vanaf boerderij Meijendel een 
wandeling van 6 kilometer, ook richting 
zeereep, voor een zo gevarieerd mogelijk 
vogel(geluiden) festival. We gaan niet speci-
aal op zoek naar de nachtegaal omdat deze, 
als het goed is, zich overal in het gebied laat 
horen.
Leiding: Ton Haase (06-1272 1879)
Tijdstip: stipt om 07:00 uur
Verzamelpunt: Bezoekerscentrum De Tapuit
Opgave: deelname vooraf opgeven bij het con-
tactadres
Kosten: geen

Zondag 7 mei 2017, Hoeksche Waard 
Dagexcursie met eigen vervoer *** (zie kader)
Dit jaar bezoeken we de Hoeksche Waard in 
mei. In deze tijd van het jaar hebben we grote 
kans de broedvogels van dit eiland te zien en 
te horen. We rijden naar Strijen waar we 
Peter de Barse zullen ontmoeten. Tijdens deze 
excursie wordt een aantal flinke wandelingen
gemaakt. 
Leiding: Peter de Barse en Muriel Kommer 
(06-5153 9821)
Tijdstip: 07:00 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: deelname vooraf opgeven bij het con-
tactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 13 mei 2017,  D e Groene Jonker 
en de Ruygeborg 
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer *** (zie 
kader)
De Groene Jonker en de  Ruygeborg zijn rijk 
aan vogels deze tijd van het jaar. Deze  mooie 
gebieden liggen ten noorden van de Nieuw-
koopse Plassen en staan bekend om hun 
prachtige zang- en watervogels. Eerst maken 
we een wandeling door de Groene Jonker. 
Daar kunnen we zomaar de rietzanger, snor, 
kleine karekiet  en misschien zelfs de blauw-
borst tegenkomen. Op de grote plas zullen 

veel vogels, zoals de grutto, tureluur, kemp-
haan en verschillende eenden foerageren. Er 
is een kans dat we lepelaars gaan zien. Na de 
Groene Jonker gaan we met de auto n aar  de 
Ruygeborg , dat een stukje verderop ligt.  Hier 
zullen we een kortere wandeling maken en 
ook zeker fraaie vogels tegenkomen.
Leiding: Marcel van Rooijen 
Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: Uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: Vervoer

Zaterdag 20 mei 2017, Polder Poelgeest 
en het Joppe met vaartocht
Dagexcursie met eigen vervoer *** (zie kader)
We gaan naar de Poelgeesterpolder in Oegst-
geest en het eiland Koudenhoorn in War-
mond, met de boot varen we naar de Zwanen-
burgerpolder en maken een wandeling langs 
de dijk.
We hopen te gaan zien: kleinst waterhoen, 
porseleinhoen, waterral en ijsvogel.
Leiding: Maarten Souverijn (06 200 75 333)
Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten : vervoer en 2 euro voor de boot

Zondag 28 mei 2017, Zouweboezem
Dagexcursie met eigen vervoer */** (zie kader) 
Tussen Schoonhoven en Vianen ligt een 
prachtig natuurgebied op nog geen 80 km. af-
stand 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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Voorjaarscursus 
Vogelherkenning
Ook in de komende lente zal Eduard 
Opperman weer een cursus “Vogel-
herkenning” geven. Na het volgen van 
deze cursus weet u precies welke soort 
vogel u – na maanden afwezigheid van-
wege de winter – weer terugziet. Wellicht 
roept u nu al door het lezen van dit be-
richt, in gedachten het geluid van de 
fitis, de nachtegaal of de tjiftjaf op. 

Zorg, dat u ze allemaal gaat (her)ken-
nen en schrijf in voor deze cursus die 
plaatsvindt op 5, 12 en 26 april 2017 
van 20.00 – 22.15 uur in het Milieu 
Educatief Centrum Zuiderpark, Anna 
Polakweg 7, 2533 SW Den Haag. Ingang 
bij de Kinderboerderij Vreeswijkstraat. 

Vóór aanvang en in de pauze krijgt u 
gratis een kopje koffie/thee aangebo-
den. De totale kosten bedragen € 20, == 
per persoon, incl. documentatie én een 
ochtendexcursie om het geleerde in de 
praktijk te toetsen. De datum hiervan 
zal op de cursus worden vastgesteld. 

Aanmelding kan uitsluitend geschie-
den door overschrijving van het cur-
susbedrag op onze rekening NL57 
INGB 0002 7184 86 t.n.v. Haagse 
Vogelbescherming, Afd. Excursies, Den 
Haag o.v.v. “cursus”. Wacht niet te lang, 
want het aantal plaatsen is beperkt en 
de belangstelling altijd groot. Mocht de 
cursus zijn volgeboekt, dan wordt uw 
betaling teruggestort. Alle verdere in-
formatie wordt u graag verstrekt door 
Jan Pietersen: 070 367 25 85/06 19 41 81 
22 / jan.pietersen@planet.nl.

 
    CEL Cursus

DOOR YVONNE VAN DE PITTE

Ik kijk al vele jaren naar vogels. En er is 
iets dat mij in al die jaren héél regelmatig 
is overkomen en veel ergernis heeft be-
zorgd. Gisteren, 25 december, gebeurde 
het weer, terwijl ik op mijn 88ste toch 
beter zou moeten weten. ‘s Ochtends 
zag ik vanuit het keukenraam - mijn 
biotoop is kleiner geworden - een klein 
groepje vogels in vlinderachtige vlucht 
voorbij vliegen. Eerder die ochtend had 
ik ze ook al uit mijn slaapkamerraam 
gezien. Ik veronderstelde dat het sijsjes 
waren en die zie ik zelden in mijn tuin. 
Ik krijg vooral bezoek van roodborstjes 
en verschillende soorten meesjes, want 
die komen op de pinda’s af.

Vanuit de keuken zag ik dat het groepje 
oploste en een paar vogels neerstreken in 
een hoge struik. Een mooie gelegenheid 
om te verifieren of het inderdaad om 
sijsjes ging. Mijn verrekijker lag paraat, 
maar, zoals gewoonlijk, keurig opgebor-
gen in de tas. Die moest ik dus tevoor-
schijn halen. De rits openen, de kijker 
eruit halen en uitvouwen, de oculaires 
instellen enz. Allemaal handelingen die 
tijd in beslag nemen, zeker als je haast 
hebt want dan duurt het juist langer 
omdat je onhandiger bent. Uit ervaring 
weet ik, dat als je de kijker dan eindelijk 
richt op de vogel, deze een paar secon-
den eerder nét is weggevlogen en je al-
leen lege takken in het vizier krijgt.

Ik weet niet hoe vaak mij dit in al die 
jaren dat ik vogels kijk is overkomen. 
Ik neem mij dan ook telkens voor mijn 

kijker permanent startklaar te hebben 
maar ik ben er zuinig op en als er niets te 
zien is, berg ik hem tóch weer netjes op.
Maar gisteren had ik geluk, want een 
aantal van die vogeltjes besloot terug te 
keren en poseerde langdurig op de takjes 
van die struik zodat ik alle tijd had ze te 
bekijken en die mooie fijne streepjes en 
kleurtjes groen en geel te bewonderen. 
Sijsjes zijn zulke prachtige vogeltjes en 
hun speelse vlucht is een genot om te 
zien. Ik las ooit in een stukje van Koos 
van Zomeren, die weer iemand anders 
citeerde, dat het net leek alsof ze op een 
schoolreisje waren.  

Maar goed, deze keer bofte ik omdat ze 
besloten terug te keren en dat gebeurt 
zelden. De enige manier om mijn pro-
bleem op te lossen is om het voorbeeld 
van Rob Bijlsma te volgen en ervoor te 
zorgen dat de verrekijker een vast onder-
deel wordt van je dagelijkse kleding en 
je hem permanent om je hals laat han-
gen. Nu ben je nooit te oud om te leren, 
maar als ik daar even over nadenk, een 
88-jarige vrouw achter een rollator met 
een verrekijker om haar nek? Alhoewel, 
waarom eigenlijk niet?

Vogels kijkenDOOR RUUD VAN DER WAARD 

Kwik op blik
Woensdag 7 december loop ik langs een 
slootkant ergens in de polder,  
Wat ik ga vertellen is echt waar. Heus het is 
geen kolder.
Er ligt nog een dun vliesje ijs, spiegelglad, het 
ziet er uit alsof het net even gevroren had.
Het was al later in de middag toen ik daar 
plots een gele kwik zag.
Bij nader inzien en wel overwogen moest ik 
mezelf bekennen dat ik was bedrogen.
Gele kwikstaarten zijn nu op vakantie in het 
zonnige zuiden, 
Dus die klok hoef ik niet te luiden.
Wel hebben we nu de grote gele kwik vanuit 
oost Europa op visite.
Zoals zovele vogels, altijd mooi, maar 
verboden om op te schieten.
In een dansende vlucht zoekt de gele 
pluizenbol boven het water naar voedsel,
Maar slaagt er maar niet in, te vinden enig 
insectenbroedsel.
Ingesloten in het vliesje ijs drijft een ledig 
blikje fris,
wat voor de kwik een prima uitvalsbasis is.
Althans, dat was wat de vogel had in 
gedachten,
Maar er stond hem een andere gebeurtenis te 
wachten.

Daar het blikje, ingesloten in het vliesje ijs, er 
toch los van lag, bleek dat de landende kwik er 
niet op stil kon blijven staan. Het blikje begon 
te draaien en de kwik kon niets anders doen 
dan maar mee te gaan lopen op dat roterende 
blikje. Het was een koddig gezicht om dit te 
zien gebeuren.
Het zal de kwik en mij vast wel nooit meer 
gebeuren. 

Kwik op blik

Sijs

Foto: Bert Hoogerhoud
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Maar de toekomst ziet er helaas wat min-
der rooskleurig uit. Een aantal MUS-
tellers haakt af vanwege hun afnemend 
gehoor. En dat zijn vaak de meest erva-
ren tellers die het gebied kennen als hun 
broekzak. Omdat het bij het MUS-project 
erom gaat langjarige trends te volgen, is 
het van groot belang dat we in deze ge-
bieden nieuwe tellers krijgen. In het bij-
gevoegde overzichtje staan deze vacante 
gebieden met een * gemerkt. 

Uit de tabel valt verder op te maken dat 
in twee grote clusters van telgebieden 
nogal wat postcodegebieden vacant zijn. 
Het gaat om het Transvaalkwartier en 
omgeving en Laakkwartier/Moerwijk. In  
deze wijken wonen nauwelijks leden van 
de HVB en ook zijn de gebieden zo verste-
delijkt dat er weinig vogels voorkomen. 
Voor het MUS-project, waarbij het im-
mers om stadsvogels gaat, zijn het juist 
erg waardevolle gebieden. 

Een MUS-teller hoeft helemaal niet te 
wonen in het gebied waar hij telt. Nu al 
had van de 63 getelde postcodegebieden 
iets meer dan 50% een teller die daar niet 
woonde! Een aantal vindt ‘onbekend ter-
rein’ zelfs een uitdaging. Het MUS-project 
wint nog meer aan waarde als leden be-

reid zijn om ook in deze misschien iets 
minder interessante wijken te gaan tellen. 

Daarom een dringende oproep aan 
iedereen die vogels kan tellen en 

het leuk vindt een bijdrage te leveren 
aan het MUS-project om zich aan 

te melden! 

Het Meetnet Urbane Soorten vraagt 
nieuwe tellers!  
Het MUS-project over 2016 heeft een recordaantal getelde postcodegebieden opgeleverd, 
namelijk 63 van de 81 mogelijke gebieden in onze stad en regio. Omdat maar liefst acht 
tellers twee gebieden voor hun rekening namen, werd geteld door in totaal 55 tellers. 
Hiervan zijn er 48 ofwel een fraaie 87% lid van de HVB. Alle tellers hartelijk dank! In de 
stadsdelen Loosduinen en Segbroek - net als in Leidschendam - konden weer alle post-
codegebieden worden bezet.

Vacante postcodegebieden MUS-project
PC Stadsdeel Wijknaam
Den Haag
2491 L’veen/Ypenburg Leidschenveen west
2498 L’veen/Ypenburg Ypenburg - Bloemenwijk
2515* Centrum Stationsbuurt
2521 Laak Laakhaven west
2523 Laak Laakkwartier west
2524 Laak Spoorwijk
2532 Escamp Moerwijk zuid
2541 Escamp Morgenstond zuid
2542 Escamp Vrederust
2571 Centrum Transvaalkwartier noord
2572 Centrum Transvaalkwartier zuid
2573 Escamp Oostbroek
2574 Escamp Rustenburg
2596* Haagse Hout Benoordenhout
Rijswijk
2284 Steenvoorde Noord
2287 Steenvoorde Zuidoost
Voorburg
2271* Voorburg oost
2274* Voorburg oud
Wassenaar
2241* Deijleroord
2243 De Kievit
*) meest urgente gebieden 

Sovon Vogelonderzoek Nederland geeft 
ieder jaar de Vogelbalans uit. Daarin 
wordt beschreven met welke vogelsoorten 
het goed gaat of juist slechter. Het gaat 
daarbij om álle vogels of ze nu in onze 
steden broeden of niet. 

Elk jaar wordt één onderwerp centraal 
gesteld. In 2016 was dat stadsvogels. 
Een thema dat ons als leden van een 
stads vogelvereniging natuurlijk extra 
aanspreekt. In korte verhaaltjes worden 
de verschillende soorten uitgelicht. De 
schitterende foto’s maken de Vogelbalans 
2016 tot een heel leesbaar geheel. Aan bod 
komen ganzen, op de daken broedende 
scholeksters, de gierzwaluw, meeuwen, 
kraaien, stadsduiven, veel soorten zang- 
en roofvogels enz. 

De Vogelbalans is ook voor minder erva-
ren vogelaars goed leesbaar. Stadsvogels 
vormen een groep waar we tot voor kort 
eigenlijk maar weinig van afwisten. En 
dat terwijl 14% van Nederland inmid-
dels is bebouwd. Het MUS-project – het 
Meetnet Urbane Soorten - waarvoor ook 

in Den Haag en randgemeenten driftig 
door onze leden wordt geteld, heeft daar 
verandering in gebracht. Op onze site 
www.haagsevogels.nl vindt u het meest 
recente MUS-rapport. 

De Vogelbalans 2016 is voor iedereen 
gratis te bestellen via de website van 
Sovon. Zie  www.sovon.nl/nl/content/ik-wil-
de-vogelbalans-2016-ontvangen

Tellen voor MUS is leuk en kost weinig 
tijd. Het gaat om drie tellingen per jaar 
– waarvan één in de avonduren – per 4- 
cijferig postcodegebied. De telpunten 
zijn vooraf geselecteerd en de invoer is 
volledig digitaal. Geen papierwerk dus! 

Ook minder ervaren vogelaars zijn wel-
kom, als je de meest bekende stadsvogels 
op gezicht en liefst ook op het gehoor 
kunt herkennen, zijn we al een heel eind. 
Iedereen die wil helpen tellen kan bij 

mij informatie over het Meetnet Urbane 
Soorten krijgen. Het MUS-rapport ’s-  
Gravenhage e.o. 2015 vind je op www. 
haagsevogels.nl. Hopelijk levert deze oproep 
weer een flink aantal enthousiaste tellers 
op. Het is in de HVB een uiterst belang-
rijk telproject en voor Sovon is Haagse 
deelname van essentieel belang. Mail me 
op tloorij@xs4all.nl.

Tom Loorij,
coördinator MUS-project 

Stadsvogels thema van de Vogelbalans 2016 

Vogelbalans
2016
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Het blijft boeien dat een aantal soorten 
migreert en andere niet. Zelfs een aantal 
lopende vogels in Afrika trekt! Ongeveer 
de helft van alle vogelsoorten valt onder 
de noemer trekvogel. Daarbij kunnen er 
binnen eenzelfde soort opvallende ver-
schillen zijn: roodborsten bijvoorbeeld 
migreren niet in een gematigd klimaat 
met zachte winters, terwijl het als het 
weer strenger is, wel degelijk trekvogels 
zijn. Ook is het opvallend dat van som-
mige soorten vogels er exemplaren zijn 
die in het broedgebied blijven, terwijl 
andere exemplaren van diezelfde soort 
wel naar verafgelegen gebieden afreizen. 
Verrassend vond ik ook de uitkomst van 
een onderzoek naar de trek van zwalu-
wen. In Engeland broedende zwaluwen 
trokken naar totaal andere winterkwar-
tieren dan zwaluwen die op het vaste 

De wonderlijke vogeltrek
DOOR HANS ELDERS

Er zijn veel manieren om van vogels te genieten: de schoonheid van hun veren, 
hun serenades en andere geluiden en hun al dan niet opvallende gedrag. In deze 
bijdrage wil ik stilstaan bij een aantal bijzondere aspecten van de vogeltrek. Wat wij 
mensen ‘migratie’ noemen, komt bij veel diersoorten voor: palingen, vleermuizen, 
schildpadden, plankton, walvissen en nog vele andere. Als het om afstanden gaat 
lijken vogels op dit punt te excelleren: het record binnen het dierenrijk is van de 
Noordse stern, die legt per jaar maar liefst enkele tienduizenden kilometers af!

land van Europa broedden. Wel zien we 
een duidelijke patroon: vogels waarvan 
het leefgebied dichter bij de evenaar is, 
zijn meer ’standvastig’. In die gebieden 
komen meer standvogels en dus minder 
trekvogels voor. 

Wat zou het geheim zijn? De biologische 
klok geeft de vogel blijkbaar een soort sig-
naal om met de voorbereiding van de trek 
te gaan beginnen - op een moment dat er 
nog voldoende voedsel is. Kennelijk heb-
ben vogels een ‘zesde zintuig’ dat ze ertoe 
brengt te gaan vertrekken naar hetzelfde 
gebied als het jaar daarvoor. Vaak een 
moeilijke en gevaarlijke route van hon-
derden of duizenden kilometers en onder 
allerlei weersomstandigheden.
De voorbereiding is op zich al heel bijzon-
der. De veren worden vervangen (rui) en 
de vogels eten meer om vetreserves op te 
bouwen - ze moeten immers ‘fit’ zijn voor 
de grote reis.
Zo bouwt bijvoorbeeld de rietzanger een 
vetreserve op van 100% boven het nor-
male lichaamsgewicht en gaat daarna 
3.000 kilometer non-stop vliegen. 

Er zijn soorten die uitsluitend overdag 
trekken, er zijn vogels die vooral ’s nachts 

vliegen en er zijn er ook die dag én nacht 
vliegen. Het voordeel van overdag trekken 
is dat de vogels gebruik kunnen maken 
van opstijgende lucht in thermiekbellen 
– iets dat ze veel energieverlies bespaart. 
Zaadetende vogels trekken overdag en 
behoeven meestal niet erg ver te vliegen, 
hun winterverblijf is relatief dichtbij. 
Verder zijn er altijd opvallende verschil-
len binnen een hoofdsoort: boeren- en 
oeverzwaluwen trekken uitsluitend over-
dag, huiszwaluwen kunnen de hele nacht 
doorvliegen en gierzwaluwen ten slotte 
blijven zelfs zo’n negen maanden ‘non-
stop’ in de lucht.

Bij het halen van mijn vliegbrevet leerde 
ik al dat we er rekening mee moeten hou-
den dat vogeltrek plaatsvindt onder be-
paalde weersomstandigheden. Opvallend 
is bijvoorbeeld het gedrag van ooievaars 
die bij Gibraltar oversteken: als het weer 
te slecht is, wachten ze eenvoudig één of 
meerdere dagen. Voor zover bekend zijn 
er drie soorten navigatie waar vogels ge-
bruik van maken. Het magnetisch kom-
pas, de stand van de zon en die van de 
sterren.

Laten we beginnen bij het magnetische 
kompas. Veel vogels hebben magnetiet-
kristallen boven de neusgaten en gebrui-
ken dit blijkbaar als een kompas. Ze vlie-
gen dus gewoon achter hun neus aan!

Dan het zonnekompas: onderzoek wijst 
uit dat hierbij de ogen van de vogel een 
grote rol spelen. U moet zich realiseren 
dat de zon de hele dag door ‘beweegt’ en 
dat er een corrigerende berekening moet 
worden gemaakt om de zon effectief te 
gebruiken. Een voorbeeld: als de vogel een 

rekenfout maakt van zo’n 10 minuten in 
de stand van de zon, zal hij bij het over-
steken van de oceaan zo’n 500 kilometer 
verwijderd van het oorspronkelijke doel 
aankomen. Als het doel een klein eilandje 
midden in de oceaan was, heeft zo’n fout 
natuurlijk desastreuze gevolgen! 

Uit onderzoek blijkt dat ook de sterren 
door vogels gebruikt worden als kom-
pas en oriëntatie. Sterren? Ook hier 
weer duikt een moeilijkheid op omdat 
de sterrenhemel eigenlijk geen seconde 
hetzelfde is vanwege het ‘draaien’ van de 
sterren; bovendien zijn er op het zuidelijk 
halfrond andere sterren zichtbaar dan op 
het noordelijk halfrond. 
Opvallend is dat als een vogel uit de koers 
is geraakt door bijvoorbeeld sterke wind 
- en dus eigenlijk ‘verdwaald’ is - hij toch 
zijn einddoel weet te bereiken met behulp 
van de stand van de sterren.
Met deze hulpmiddelen navigeren de 
meeste vogels tot op zo’n 10-20 km nauw-
keurig van het doel en kunnen dan aan de 
hand van het landschap de exacte plaats 
van bestemming vinden.

Sommige aspecten blijven mij verbazen; 
ik vermeld hier slechts enkele voorbeel-
den. 

Huiszwaluw

Koekoek

Foto: Bert Hoogerhoud

Foto: Bert Hoogerhoud
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Het verhaal gaat van kolibries die geringd 
waren en na een vlucht van 8.000 kilome-
ter naar de tropen een nest hadden ge-
maakt op minder dan tien meter van het 
nest waar ze ooit waren uitgebroed. De 
noordse stern broedt vooral in Arctische 
streken en overwintert in het zuidpool-
gebied. Sommige vogels van deze soort 
leggen per jaar zo’n 35.000 kilometer af 
en komen iedere keer weer terug op exact 
dezelfde plaats waar ze vandaan kwamen. 
Bij sommige soorten (bijvoorbeeld de 
koekoek) gaan de jonge vogels die nog 
geen ‘trek-ervaring’ hebben, toch eerder 
dan hun ouders naar het winterverblijf 
– een plek waar ze nooit eerder geweest 
zijn!

Zo komen we tot de bijna ongelooflijke 
conclusie dat een vogel blijkbaar de vaar-

digheden bezit van een uitstekende mete-
oroloog, sterren- en wiskundige (om de 
stand van de zon goed te interpreteren) 
en daarbij dan ook beschikt over perfecte 
‘apparatuur’ zoals een interne klok en een 
intern kompas.

Wij mensen beheersen dit alles niet. Wij 
moeten om ons doel te bereiken duizen-
den kilo’s hulpmiddelen gebruiken zoals 
vliegtuigen en satellieten. Onze hersenen 
wegen zo’n één à anderhalf kilogram; als 
we het gewicht van de hersenen van alle 
hiervoor benodigde deskundigen optel-
len - één per categorie - komen we op vele 
duizenden kilo’s. Een vogel daarentegen 
heeft voor dit alles slechts een paar gram 
hersenen nodig. Wat een bijzonder inge-
nieus en boeiend schepsel is zo’n vogel 
toch!

Nationale tuintelling
DOOR IDDE LAMMERS

De jaarlijkse tuinvogeltelling van 
Vogelbescherming Nederland is bij mij 
zelden een succes. Vorig jaar bleef de tel-
ler op nul soorten steken. Twee jaar ge-
leden had ik nog net een merel binnen 
mijn territorium. Hij was luttele secon-
den neergestreken op het dak van mijn 
schuur. Dit jaar zou ik het heel anders 
aan gaan pakken. Bijtijds beginnen met 
bijvoederen, dan zou het moeten lukken. 
Zaad en brood vonden hun weg naar de 
achtertuin. Als dank verschenen heggen-
mus, winterkoning en roodborst. Maar 
ik had te vroeg gejuicht. Onze jonge 
hond Sep sloeg permanent aan op de ge-
vleugelde indringers. Wat nu…?
Ik verplaatste mijn bijvoederplek naar de 
achterkant van de tuin. Dat had vrijwel 
direct effect. Sep verloor zijn interesse 
voor het kleine grut. Alleen de eksters 
zorgden af en toe nog voor een blafka-
nonnade. Vooral als de vogels zelf ook 
vocaal flink tekeer gingen. Daar viel mee 
te leven. Er gloorde weer hoop voor de 
telling. 
En toen kreeg ik een sms van TNT Post: 
‘uw bestelling wordt vandaag naar ver-
wachting tussen 12.00 en 14.00 uur be-
zorgd’. Vreemd, want we hadden niks be-
steld. Het bleek een Vivara bestelling te 
zijn. Als trouwe abonnee van het natuur-
tijdschrift Roots, was ik in de prijzen 
gevallen! In de doos zat een kunststof 
cilinder met zes gaten erin. In die gaten 
konden energierollen gestoken worden. 
Ik ging er meteen mee aan de slag en 
tien minuten later hing de ‘voederpijp’ 
in de Spaanse aak. Vanaf de bank zag ik 
de eerste koolmezen ten tonele verschij-
nen. Verbazingwekkend hoe snel die een 

nieuwe voedselbron in de gaten hebben. 
Daags voor mijn telling gaf ik de tuin 
nog een vetbollen- en pindanetjesim-
puls. Sinds lange tijd had ik ineens weer 
staartmezen in de tuin. En ook een win-
terkoning pikte op de grond onder het 
vet een graantje mee. 
Op zondagmiddag 29 januari was ik 
er helemaal klaar voor. Om kwart voor 
één ging het half uur in. Tien minuten 
later was het raak. Een ekster die al een 
paar keer overgevlogen was, streek neer 
op de tuintafel. Hij schrokte wat brood-
kruimels naar binnen en ging er weer 
vandoor. Lange tijd bleef het rustig in de 
tuin. Totdat ik een beweging bespeurde 
in de struiken. Klein en bruin, was hij. 
Winterkoning schoot er door mijn 
hoofd, maar de werkelijkheid was an-
ders. Er kroop een veldmuis naar boven. 
Via het ijzerdraadje daalde hij voorzich-
tig af naar de energierollen. Daar deed 
hij zich minutenlang tegoed aan het 
vogelvoer. De terugweg langs het ijzer-
draadje bleek na enkele pogingen een 
onmogelijke missie. Een sprong in het 
diepe was de enige optie. Zonder kleer-
scheuren zocht hij vervolgens een veilig 
heenkomen onder het haardhout. Het 
is bij die ene ekster gebleven. Een scha-
mele oogst. Maar ik heb wel wat geleerd. 
Muizen kijken is nog veel leuker dan  
vogels tellen... 

Foto: Idde Lammers

COLUMN

Ekster

Sinds drie jaar broedt met succes een ooievaarspaar op één van de Haagse flatdaken aan Suzannaland. 
De menselijke bewoners ondervinden echter hinder van een verstopte schoorsteen, uitwerpselen op de 
balkons en vallende takken. Door het ringen van de jongen zijn we in contact gekomen met de Vereniging 
van Eigenaren. We zijn om tafel gaan zitten voor een goede oplossing. Martin Van de Reep heeft een 
unieke nestconstructie ontworpen: eenvoudig te demonteren bij werkzaamheden, overkapping van de 
schoorsteenopeningen, materiaal dat alle weersomstandigheden aankan en een nette uitstraling. 
Wij hebben de nestmand alvast goedgekeurd. En tot onze niet geringe verbazing de ooievaars ook! 
Op de foto de betrokken Haagse Vogel bescher ming-vrijwilligers: Boudewijn Schreiner, Martin van de Reep, Peter 
Waenink en Caroline Walta.                                                                                                     Caroline Walta

HVB-ers actief op grote hoogte 
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    Veldwaarnemingen gezien in de regio van oktober 2016 tot en met  medio januari 2017

Rustige herfst
DOOR WIM KOOIJ 

We schrijven dit overzicht medio janu-
ari en we kunnen terugzien op een rus-
tige herfst en een winter die wat voor-
zichtige speldenprikjes heeft uitgedeeld. 
Weermannen en -goden zijn met elkaar in 
gesprek of dit in de tweede helft van janu-
ari anders wordt. Mogelijk staan onze vo-
gels dus nog barre tijden te wachten met 
onzekere gevolgen voor winterkoning en 
ijsvogel. Het zijn soorten die ons door hun 
naam op het verkeerde been zetten als het 
om hun favoriete weer gaat. Strenge vorst 
is voor deze soorten levensgevaarlijk. 
De ijsvogel was één van de eerste tien soor-
ten die ikzelf in 2017 mocht begroeten: 
op Nieuwjaarsdag vloog een exemplaar 
over het water van de Neuhuyskade. 
Traditioneel weer heel wat meldingen van 
de ijsvogel in het waarnemingenoverzicht 
op www.haagsevogels.nl van Rijswijk tot 
Leidschendam en van Wassenaar tot in 
de binnenstad van Den Haag. Ik zie maar 
één verklaring voor de terugloop van het 
aantal geregistreerde waarnemingen: we 
vinden hem misschien zo langzamerhand 
wat gewoontjes worden.
Als er zich daadwerkelijk ijsvloeren aan-
dienen dan betekent dat ook vorming 
van wakken en de komst van allerlei 
‘vreemde eenden’ in onze contreien. De 
eerste soort waar ik aan denk is de grote 
zaagbek. Tijdens een schaatstocht in 1985 
bij de Vliet en de Meeslouwerplas zag ik 
er meer dan 150 tegelijk! Toch worden 
ook in ‘gewone winters’ grote zaagbekken 
in onze regio gesignaleerd. Ook in de laat-
ste maanden zijn er weer meerdere waar-
nemingen gedaan. In de Helmduinen 
in Meijendel bijvoorbeeld groepjes van 

wel 12 exemplaren. Goede kans dat - al-
thans een deel daarvan - nog tot in maart 
in de buurt blijft rondhangen. Ook de 
‘kleine’ zaagbek, het nonnetje is weer re-
gelmatig in de duinplassen aangetroffen. 
Waarnemingen hebben mij bereikt vanuit 
Starrevaart en de Scheveningse haven-
kom. Op 13 januari werd een vrouwtje ge-
zien in de vijver achter de Koekamp, direct 
naast de oliebollenverkoper! 
Bij het Sparregat verbleef in de dagen 
voor Sinterklaas enkele dagen een ijseend.  
Dit in winterkleed ‘moeilijke’ eendje 
wordt nog wel eens over het hoofd ge-
zien. Dat gebeurt niet zo snel bij een exo-
tische verschijning als de mandarijneend. 
Waarnemingen zijn gedaan in Arends-
dorp, in Clingendael en de Archipelbuurt  
met maxima van 9 exemplaren. Het ging 
waarschijnlijk telkens om dezelfde een-
den. Mandarijneenden zijn ook gezien 
in het Westduinpark, in Rijswijk en bij 
Eickenhorst in Wassenaar. 
Even verderop in de Raaphorst telde Adri 
Remeeus – die de afgelopen jaren dit over-
zicht opstelde, waarvoor veel dank Adri! 
- op 15 december het aantal aanwezige 
smienten bij elkaar op. Hij kwam tot maar 
liefst 468 exemplaren.

In Meijendel is de klapekster weer neerge-
streken en heeft een winterterritorium in 
de Kleine Pan. In het wat verstilde win-
terduin is het verder telkens een aange-
name verrassing als je het kenmerkende 
dreunende ‘domp’geluid van de roerdomp 
uit een vochtige vallei hoort opstijgen. 
Zelf ben ik daar de laatste jaren wat min-
der vaak mee verwend tot hij zich als 
Sinterklaascadeautje aandiende. Ik zou 
zeggen, houd je oren gespitst ter hoogte 
van de driesprong ten noorden van de 
Prinsenberg, waar het fietspad richting de 
Oude Slag afbuigt. Ik had daarna nog een 
paar keer beet, maar behoor niet tot de 
gelukkigen die hem ook nog in het vizier 
kregen. 
Door de aanvankelijk zachte winter ble-
ven ook nogal wat zomervogels hangen. 
Tot in december waren er nog meldingen 
van de boomleeuwerik in de duinen en op 
meerdere plaatsen in Den Haag zijn tjif-
tjaffen waargenomen. Midden december 
werd een zwarte roodstaart bij de binnen-
haven gesignaleerd.
Spannend is het in de maanden rond de 
jaarwisseling ook altijd aan zee en rond 
de Havenhoofden. Voorbij vliegend kun 
je sowieso van alles verwachten. Vooral 
de drieteenmeeuw komt de laatste tijd op-
vallend vaak terug in allerlei overzichten. 
Leuker is nog wat er scharrelend op het 
strand en rond de haven wordt aange-
troffen. Wie geduld heeft komt altijd wel 
steenlopers tegen. In de eerste dagen van 
het jaar liepen de aantallen op tot 35. Eén 
exemplaar paradeerde zelfverzekerd bij de 
entree van de Jumbo aan de Westduinweg. 
In de binnenhavens wordt de vogelliefheb-
ber in de winter regelmatig getrakteerd op 
verrassingen. De meest tot de verbeelding 
sprekende is recent die van een kleine alk. 
Die zwom er op 19 november rond. Wie er 

een dagje later een kijkje ging nemen was 
te laat, de vogel was al weer gevlogen. Een 
verblijvende grote aalscholver had medio 
december iets meer geduld met ons. Hij 
liet zich meer dan een week bewonderen. 
In dezelfde periode hield zich daar ook de, 
in winterkleed best lastig te determineren, 
kuifduiker op.
Wie goed speurt komt in het havenge-
bied ook deze winter weer de frater tegen. 
Deze bescheiden,  wat grauwe vinkachtige 
is wellicht onze meest over het hoofd ge-
ziene wintergast. Sinds 10 december zijn 
er vrijwel dagelijks meldingen van twee 
overwinterende exemplaren.
Zoals schaatsliefhebbers zich soms al na 
een paar dagen vorst vol spanning afvra-
gen of er een Elfstedentocht komt, heb-
ben vogelaars dat met een mogelijke inva-
sie van pestvogels. Daarvan leek even sprake 
toen vroeg in het najaar verspreid over het 
land flinke groepen werden gezien. In 
onze regio bleef het beperkt tot een groep 
van maximaal 15 exemplaren die zich in 
november en begin december ophield in 
Voorburg. De laatste écht spectaculaire 
invasie ligt al weer meer dan een halve 
eeuw achter ons: in de winter van 1965-
1966 werden maar liefst zo’n elfduizend 
exemplaren van deze ooit zo gevreesde 
verschijning geteld!

Foto: B
ert H

oogerhoud

Pestvogel

Foto: Bert Hoogerhoud

Mandarijneend
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Ik liep (hard) door het Westduinpark toen 
een klein bruinig vogeltje m’n aandacht 
trok, een meter of twintig voor me op het 
pad. Of eigenlijk was het dat opvallende 
wit onder zijn vleugels toen hij even op-
vloog. Ik keek, even later wist ik het zeker: 
sneeuwgors, zei mijn vogelgids. Meteen af-
gevinkt, die gors. De eerste in mijn leven.

Zo valt er nog veel voor me te ontdekken, 
om de hoek van mijn stadse woning. Ik 
word gewekt door de roep van bosuilen 
bij het Catshuis, de achtertuin van Mark 
Rutte. Een groene specht vliegt soms 
voorbij. Zo’n vijfhonderd soorten zijn er 
in Nederland gezien, maar niet door mij: 
minstens de helft heb ik nog te wensen. 
Gelukkig maar: ik moet er niet aan den-
ken alle vogels te hebben gezien. Dan valt 
er niets meer te ontdekken.

‘Vogelen’ is goed om je heen kijken en zien 
dat alles gekleurd is. Mijn eerste wielewaal, 
roerdomp en ijsvogel waren betoverende 
ervaringen. Doe mij een toefje rood van 
het puttertje en de grauwste dag fleurt op.

Voor sommige vogelaars is zulk eenvoudig 
geluk niet genoeg. Ze willen méér. Hele 
colonnes ‘twitchers’ vertrappen de wereld, 
op zoek naar 30 gram zeldzaamheid. Soms 
een ontsnapt volièredier, vaak een pech-
vogel die per ongeluk (of door een storm) 
boven een oceaan de verkeerde afslag nam. 
Het geluk is grijpbaar geworden: sites en 
apps wijzen de weg.
Ik probeer het me voor te stellen. Na dui-
zenden kilometers op drift zit je ademhap-
pend op die ene tak in Noordenveld (step-
pekiekendief!) of Goedereede (Aziatische 

goudplevier!), krijg je een meute mannen 
met toeters en legerkleding achter je aan.
Misschien hou ik te veel van vogels, maar 
ik ben er geen voorstander van ze als dol-
len achterna te zitten (wat natuurlijk lang 
niet álle twitchers doen, maar de uitwas-
sen zijn bekend). Al die jaarlijsten en Big 
Years: het is de sportificering van de sa-
menleving. Alles wordt competitie, anders 
wel een challenge.

Nu heeft de 30-jarige Arjan Dwarshuis 
het wereldrecord vogels kijken verbeterd, 
het wachten is op het WK koeien kijken. 
In een jaar tijd reisde hij veertig landen 
af en zag welgeteld 6.833 vogelsoorten. 
Een apenarend op de Filipijnen, een wit-
nekkaalkopkraai (wie kent hem niet?) 
in Ghana. Met zijn recordpoging wil 
Dwarshuis ‘bewustzijn creëren voor be-
dreigde vogelsoorten en natuurgebieden’, 
meldde de Volkskrant. Mooi. Toch miste 
ik de bijsluiter: ‘Don’t try this yourself.’ 
Want thuisblijven is veel beter voor de 
vogels. Wie iets bijzonders wil zien, kan 
naar Artis, Naturalis en de poeliersafde-
ling van de Sligro. Beter krijg je ze ner-
gens in beeld.

Tot nu toe heeft Dwarshuis met zijn actie 
20 duizend euro opgehaald; hij hoopt op 
een ton. Voor de bedreigde vogels. Ook 
moet hij zijn ‘carbon footprint’ nog com-
penseren, zei hij in de krant. Want ja: de 
jacht op de bedreigde vogel eist z’n tol. Als 
Dwarshuis niet als een dwaas de hele we-
reld had af geraasd, had hij met het geld 
van zijn uitgespaarde vliegtickets meer 
overgehouden. 
De witnekkaalkop zou ervan kraaien.

Witnekkaalkop DOOR JEAN-PIERRE GEELEN Adressen
Bestuur 
Hans Elders voorzitter
Leo van Gemst secretaris
Wim Kooij penningmeester
Peter Leyenaar lid
Rogier Mos lid
Frits IJzendoorn lid
John Woudstra lid

Correspondentieadres bestuur
Seinpostduin 178, 2586 EC 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

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 - 54 75 89 50
- 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 .............................  tijdelijk uitverkocht

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
Jubileumboek 90 jaar HVB .............................................  15,00
Te bestellen via www.haagsevogels.nl

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’
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 Wintergasten

1. Kramsvogel  2. Middelste zaagbek  3. Pestvogel  
4. Nonnetje  5. Roodborst

Gefotografeerd door Rogier Mos
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