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Lente! 

De trekvogels zijn teruggekeerd en vertonen 
territoriumgedrag, “vliegende ratten” ver-
storen de rust van Marcel Nollen (p. 18) en 
de vogelaars vertonen toenemende activiteit. 
Het is lente!

Dit nummer van de Wulp staat in het teken van 
de toenemende activiteit van vogels en voge-
laars. Onze voorzitter refereert eraan (p.3); op 
de bewogen Algemene Ledenvergadering was 
het te merken (p. 4) en Frederik Hoogerhoud 
beschrijft hoe door actief optreden een vogel-
gebied voorlopig is gered (p. 20). De winkel 
van onze vereniging heeft haar assortiment 
vernieuwd (p. 27).

De zachte winter (winter? wie heeft er een 
winter gezien?) en het vroege voorjaar beïn-
vloeden de waarnemingen van vogels in en 
rondom Den Haag (p. 9). Een van onze leden 
beschrijft hoeveel vogelplezier een excursie in 
Clingendael oplevert (p. 6). Ook voor de ko-
mende tijd heeft de CEL aantrekkelijke excur-
sies op het programma staan (p. 13).

Vogelaars reizen soms naar verre landen om 
daar op 2700 meter hoogte een vogel aan 
te treffen die op een doodgewone merel lijkt 
(p. 7). De reizen van vogels worden onder 
andere door ons Vogelasiel de Wulp gevolgd 
door het aflezen van vogelringen (p. 17).

Ook ik ga op reis: in juli vertrek ik naar Bolivia 
(ook een vogelparadijs). Daarom moet ik de 
redactie van de Wulp helaas alweer verlaten. 
De redactietaken zullen worden voortgezet 
door Wil Eelsing en Dieuwertje. Versterking 
van het redactieteam is nodig en van harte 
welkom!

Klaas Tjoelker
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CoLofon
De Wulp is een kwartaaluitgave van de Haagse 
Vogelbescherming, die gratis wordt toegezonden 
aan de leden.

Wulp online
www.haagsevogels.nl

Kopij
Inleveren artikelen (max. 500 woorden) voor de 
volgende Wulp zo spoedig mogelijk, doch uiter-
lijk op 15 juli 2007.

Redactie
Klaas Tjoelker (hoofdredacteur)
Dieuwertje
Wil Eelsing

Redactieadres
wulp@eelsing.com

De redactie behoudt zich het recht voor om inge-
zonden artikelen in te korten of niet te plaatsen. 
Auteurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud 
van hun bijdragen. Publicatie betekent niet dat 
de daarin vermelde meningen het inzicht van de 
redactie of van de Vereniging weergeven.

Vormgeving en druk
Pasmans Offsetdrukkerij Den Haag
Oplage: 1300 exemplaren

Contributie
De contributie bedraagt vanaf 2007 minimaal 
€ 12,50 per jaar voor volwassenen; jeugdleden 
tot 16 jaar gratis; lidmaatschap voor het leven: 
€ 250,00 minimaal. Betaling op gironummer 
275200 t.a.v. Haagse Vogelbescherming.

Ledenadministratie
Voor aanmelden van nieuwe leden, adreswijzigin-
gen en contributiebetaling kunt u terecht bij de 
ledenadministratie: 

Ingrid Megens
e-mail: hvbleden@planet.nl
Riouwstraat 206, 2585 HZ Den Haag
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foto voorplaat:  Deze grutto in de polder bij Leidschendam had een paaltje uitgekozen om zijn 
territorium goed te kunnen overzien.
      Foto: Boudewijn Schreiner

nIEUW



�

DOOR HANK HOOGWOUT

Het voorjaar is in alle hevigheid losge
barsten. Prachtige bloemen, zachtgroene 
bomen; het is een genot om nu door 
Meer en Bos te wandelen of door de puin
duinen, een naam die dit stukje (nieuwe) 
natuur overigens geen recht doet. De eer
ste tientallen jonge vogels zitten alweer in 
het vogelasiel aan te sterken om daarna 
weer de vrije natuur in te mogen.

Er zijn veel activiteiten te melden, zoals 
de opening van Fietspad 10 door de 
Waalsdorpervlakte. Jarenlang is er over
legd: moet het pad er wel komen? Is er 
wel behoefte aan? En zo ja, spaar dan zo
veel mogelijk de bosjes en het struweel. 
Het fietspad ligt er nu en wellicht zijn er 
al een aantal van u overheen gereden op 
weg naar Meijendel.
Verder wordt door de Haagse Vogelbescher
ming het nieuwbouwproject Oostduin
Arendsdorp gevolgd. Er is een overleg
groep samengesteld door de gemeente 
waarin belanghebbenden kunnen mee
praten over de plannen. Voor de Haagse 
Vogelbescherming heeft Wim Kooij, die 
al jaren het gebied in het voorjaar inven
tariseert, zitting genomen in dit overleg.

The International School of the Hague is 
officieel geopend op 21 april jl. door Hare 

Majesteit de Koningin. Hoewel het een 
heel groot gebouw is, oogt het door het 
enorme voorterrein heel groenvriende
lijk. De Haagse Vogelbescherming heeft 
er destijds op aangedrongen het vogel
rustgebied dat nu aan de school grenst te 
integreren. Dit is in mijn ogen wonderwel 
gelukt met een grote vijver tegen “ons” 
gebiedje aan. Het moerasje Ockenburg 
verdient dan ook alle aandacht van de 
Haagse Vogelbescherming.

Nieuw op onze projectenlijst is de aan
koop en geplande renovatie van het land
huis in  park Ockenburg. Een vijfsterren
hotel met congresfaciliteiten wordt  ge
bouwd en het bestaande landhuis wordt 
gerenoveerd. Alle nieuwe gebouwen staan 
onder de zogenaamde bomengrens ge
pland. Een stukje groen wordt opgegeven, 
maar daarvoor wordt voldoende compen
satie geboden.

Stedelijk Groenoverleg Den Haag
Op 27 maart jl. is het Stedelijk Groen
overleg Den Haag opgericht. Dit is een 
platform waar gemeente en actieve groen
verenigingen elkaar regelmatig informe
ren en consulteren over beleidsontwikke
lingen op stedelijk niveau. Ook de Haagse 
Vogelbescherming heeft zitting in dit 
platform waarin onder meer de uitwer
king van de Structuurvisie 2020 onder de 
loupe zal worden genomen.
Het één op één overleg met de Dienst 
Stadsbeheer van de Gemeente blijft 
doorgaan. In dit overleg komen meer 
specifieke zaken aan de orde die de 
Haagse Vogelbescherming ter sprake kan 
brengen.

 Van de voorzitter
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DOOR DIEUWERTJE

Een algemene ledenvergadering ken
merkt zich meestal door veel formele 
onderwerpen en weinig vuurwerk. Deze 
vergadering vormde daarop een uitzon
dering. Natuurlijk kwamen de gebruike
lijke ALVagendapunten voorbij, maar er 
was ook sprake van vuurwerk. Tijdens de 
debatten werd zelfs een vergelijking ge
maakt met de wijze waarop onze Tweede 
Kamer debatteert. Kortom, de ruim 50 
aanwezigen hebben zich niet verveeld. 

Algemene Ledenvergadering 16 april �007
Een impressie

geroepen. Toch blijft het nodig nieuwe 
leden te werven. Aanwezigen worden dan 
ook aangespoord creatieve ideeën aan te 
dragen om het ledental van de vereniging 
verder te verhogen. 

Nadat de notulen van de vorige ALV  
met dank aan de secretaris  ongewijzigd 
worden goedgekeurd en vastgesteld, richt 
de aandacht zich op een ingelast agenda
punt. Op verzoek van de heer Hulspas is 
het punt ‘ontslag penningmeester vogel
asiel’ op de agenda geplaatst. De heer 
Haase houdt een indringend betoog, 
waarin hij het bestuur verzoekt de heer 
Hulspas te rehabiliteren. Het is duidelijk 
dat dit agendapunt veel emoties oproept. 

Na een langdurig proces van hoor en 
wederhoor, gevolgd door een schorsing, 
geeft het bestuur te kennen de blik op 
de toekomst te willen richten. Het voor
stel van de heer Haase om de hulp in te 
roepen van een onderzoekscommissie of 
een mediator, krijgt geen steun van het 
bestuur. Het bestuur is ervan overtuigd in 
deze kwestie steeds zorgvuldig te hebben 
gehandeld vanuit de eigen verantwoor
delijkheid in het belang van de vereni
ging. Het bestuur dankt de heer Hulspas 
voor het vele werk dat hij in de afgelopen 
jaren voor de vereniging heeft verricht 
en betreurt het oprecht dat in een brief 
mogelijk sprake is geweest van dubbel
zinnigheid c.q. een procedurefout. Nadat 

Bestuursleden Marcel Nollen en Ruud IJzendoorn. 
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Om stipt 20.00 uur opent de voorzitter 
de vergadering. Zij memoreert een aan
tal positieve ontwikkelingen in het af
gelopen verslagjaar. De cadeaubonaktie 
heeft 75 nieuwe leden opgeleverd, de 
redactie van ‘De Wulp’ is weer op volle 
sterkte, met het Haags Gemeentearchief 
is een overeenkomst getekend, het beeld 
‘de Opvliegende Reiger’ heeft een mooie 
plek in Meer en Bos gekregen en last but 
not least de contributieverhoging van 
13,5% heeft geen negatieve reacties op
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is gebleken dat de door de heer Haase 
ingediende motie geen meerderheid van 
stemmen krijgt, wordt dit agendapunt 
afgesloten. 

De goedkeuring van het jaarverslag 2006, 
het financieel verslag 2006 en het verslag 
van de kascommissie, de benoeming van 
een nieuwe kascommissie en de décharge 
van het bestuur voltrekken zich in snel
treinvaart. De vergadering stemt unaniem 
in met de benoeming van de door het be
stuur voorgedragen bestuurskandidaat, 
de heer I.B. Lammers. Ook het verzoek 
om de aftredende voorzitter en secretaris 
in 2008  in geval van nood  dispensatie 
te verlenen, wordt ingewilligd. De be
groting 2007 roept enkele vragen op. De 
antwoorden van de penningmeester zijn 
bevredigend, waarna de begroting wordt 
goedgekeurd.  
Na de rondvraag, waarin o.m. de hoofd
redacteur van De Wulp erop wijst dat 
nieuwe redactieleden meer dan welkom 
zijn en één van de leden kopij aanbiedt, 
wordt het officiële deel van de vergade
ring gesloten. 
Vervolgens verrast Tom Loorij de aanwezi
gen met prachtige foto’s genomen tijdens 
zijn reis naar ZuidAfrika. Een mooie af
sluiting van een veelbewogen ALV.

I.B. Lammers 
nieuw in het 

bestuur. 
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Explosieve groei illegale handel in 
vogels; minister grijpt in
Vogelbescherming Nederland en Vroege 
Vogels luidden eind februari de noodklok 
over de toename handel in inheemse 
zangvogels, roofvogels en uilen die 
waarschijnlijk in het wild gevangen zijn. 
Vooral uilen zijn populaire huisdieren 
geworden door de verhalen van Harry 
Potter. De minister van Landbouw, Gerda 
Verburg, heeft ingrijpen aangekondigd.

Stad, natuur en Landschap Rijnland 
bedreigd
De aanleg van Rijksweg 11 West, 
bekend onder de naam Rijnlandroute, 
bedreigt natuur en levenssfeer in en rond 
Voorschoten. De stichting Behoud Stad, 
Natuur en Landschap Rijnland stelt zich 
te weer. Informatie op de website www.
behoudrijnland.nl

Een ongemakkelijke waarheid
De indrukwekkende film “Een 
ongemakkelijke waarheid” (van Al Gore) 
wordt in mei, juni en juli elke woensdag 
vertoond in Hotel ’t Centrum aan de 
Veenkade 5-6 in Den Haag, tel 070 
3463657. Aanvang 20:00, toegang gratis.

Trekvogelonderzoek voor scholieren
Basisschoolleerlingen raken betrokken 
bij internationaal trekvogelonderzoek 
via www.vogeltrackers.nl. Het project 
is een initiatief van Ecomare en wordt 
uitgevoerd in samenwerking met onder 
andere Vogelbescherming Nederland.

Korte berichten



Als ik iets voor negenen park Clingendael 
inrijd om mijn fiets te parkeren, lacht 
de groene specht mij al tegemoet. 
Nieuwsgierig werp ik een blik op het 
grasveld tussen de bomen, maar helaas: 
“je hoort me wel, maar je ziet me niet”, 
lijkt hij te roepen. Ik kan echter niet lan
ger op speurtocht, het is tijd om me bij 
de groep deelnemers aan de excursie te 
voegen.

Bij het begin van onze wandeling worden 
we getrakteerd op een zingende rood
borst. Hij zit heel dichtbij. Zijn zang
kunsten blijken niet alleen bij ons in de 
smaak te vallen, want al gauw komt er 
nóg een roodborst aangevlogen. Samen 
verdwijnen ze in het struikgewas. 
Even verderop zien we een buizerd laag 
over de boomtoppen vliegen. Als hij uit 

het zicht is, komen we bijeen om alle vo
gelgeluiden te beluisteren: pimpelmees
jes dartelen boven ons hoofd, in de verte 
kondigt de tjiftjaf de lente aan, koolmees
jes laten zich horen en een winterkoning 
zingt met zijn kleine lijfje boven alles uit. 
Zo nu en dan wordt het hele koor over
stemd door de exotische roep van de hals
bandparkieten en de nijlganzen. 
We lopen door, het vogelgezang volgend. 
Wat dieper in het bos spotten we de boom
kruiper. Hij scharrelt langs de boomstam 
omhoog, met zijn gebogen snaveltje druk 
op zoek naar voedsel. 

We steken over naar het naastgelegen 
landgoed Oosterbeek. Daar komen we 
langs een paar struiken met donkerroze 
stervormige bloempjes: prachtframbo
zen. Ze vallen extra op, omdat de rest van 
de struiken nog kaal is. Wat ook opvalt, 
is het zwartwitte eendje dat in de vijver 
naast een paartje kuifeenden zwemt. Het 
is een brilduikermannetje! Ik ben erg en
thousiast, want het is de eerste keer dat 
ik deze vogel zie. Van een vriendelijke 
heer mag ik door zijn telescoop turen. 
Hierdoor kan ik het kleed van de eend 
goed zien: de zwartgrijze streepjes over 
zijn vleugels en  uiteraard  de herken
bare witte stip onder zijn oog, de ‘bril’. 
We wandelen weer terug, langs de buiten
rand van het park, richting het ‘Duinbos’. 

Excursie vol lenteleven in Clingendael
DOOR CAROLINE WALTA

op zaterdag �� maart organiseerde de CEL een ochtendexcursie op 
landgoed Clingendael. Caroline Walta was van de partij en schreef een verslag.

Een roodborst zit heel dichtbij.
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Daar horen én zien we een matkopmees. 
Dan komt er een wat rustiger stuk park 
en net als we uitspreken dat het hier ‘wel 
erg stil’ is, roept er een boomklever. Boven 
ons vliegt hij een boom in. Het is aan de 
hoge kant, maar niettemin zien we dat 
hij een pluk nestmateriaal in zijn snavel 
heeft. Gauw verstopt hij zich aan de ach
terkant van de stam. De kauwen hebben 
ook het voorjaar in de bol, ze zitten paar
tje bij paartje bij diverse nestholtes. En 
alsof het zo hoort te zijn, klinkt verderop 
het geroffel van de grote bonte specht. 

Intussen zijn we aangekomen bij het 
‘Vijverpark’. Daar maken de diverse gan
zen een flink kabaal. Bij de oever zwem
men twee paartjes slobeenden. Eén stel is 
met de kop in de veren aan het slapen, 
maar bij het andere paartje zien we duide
lijk hun grote zilvergrijze snavel tegen het 
donkere water afsteken. Aan de andere 
kant staat een blauwe reiger tot zijn buik 
in het water. Zijn snavel heeft in het voor
jaar een deels roodachtige kleur. Mooi 
om van zo dichtbij te zien. In de laatste 
vijver die we passeren zien we een knob
belzwaan aan de rand bij de entree van 
het park parmantig op het nest zitten. 

Dan nemen we afscheid en als ik mijn 
fiets van het slot haal klinkt nog even een 
plagerig gelach vanaf het veld. Na deze 
leerzame excursie kan ik niet anders dan 
concluderen dat Clingendael bruist van 
het vogelleven en dat dat vooral zo moet 
blijven. Alleen dan krijgen we allemaal 
de kans hier oog in oog te staan met die 
groene specht... 

Wandelen, kijken, turen: er is heel wat te zien.
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Costa Rica
vogelparadijs
Vogels kijken in een ver land: Wouter 
Plomp heeft daar al heel wat ervaring 
in. Maar in Costa Rica deed hij wel heel 
bijzondere waarnemingen!

De natuur bereikt een haast ongeëve
naarde diversiteit in het kleine en pa
radijselijke Costa Rica. Alleen al van de 
kolibries zijn er 57 soorten, waaronder 
vele endemen, soorten die slechts in 
een klein gebied en nergens anders 
voorkomen. Wat het waarnemen erg 
vergemakkelijkt is dat vele restaurants 
en cafés hummingbirdfeeders op het 
terras of (in de koude bergen) voor het 
raam hangen. Ontspannen met een 
kopje koffie kolibries determineren. 
Verdere bekenden op het strand: regen
wulpen en zilverplevieren. En heel bij
zonder: op 2700 meter hoogte in het 
nevelwoud een vogel die precies, qua 
verenkleed en gedrag, op onze merel 
lijkt: de mirlo negruzco oftewel sooty 
robin (turdus nigrescens).

Wouter Plomp



Dierenspeciaalzaak 

Joh. Zandvliet
Alles voor uw 

huisdier
Sinds 75 jaar uw vertrouwd adres
Ruime sortering vogelvoeders

Thomsonlaan 114
Den Haag
Tel.  (070) 345 03 06

LID DIBEvO
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Veldwaarnemingen

De tjiftjaf was vroeg dit jaar (9 april in 
Voorschoten) maar de fitis kwam laat: on
danks het fraaie zonnige weer verscheen 
hij pas op 5 april. Verder zijn de eerste 
zingende zwartkop (3 april), gekraagde 
roodstaart (4 april), grasmus (6 april) en 
nachtegaal (12 april) ook alweer gehoord. 
Zelfs vloog er al een verkennende boeren-
zwaluw op 10 maart. 

In Meijendel zijn de blauwborsten weer 
present, evenals de geoorde futen en wel 
23 krooneenden. Hier ook een enkele roer-
domp. In Lentevreugd bivakkeerde eind 
van de winter enkele weken een grote 
pieper. Het prachtige natuurgebiedje “de 
Banken” bij ’sGravenzande verraste met 
een al weken krachtig zingende cetti’s zan-
ger, een soort die we door het warmer wor
den van de omgeving nog wel eens vaker 
zullen horen. De Banken zijn ook altijd 
een goede plek voor doortrekkende ta-
puiten en spannende kwikstaarten, maart
april rouwkwik, en aprilmei vaak engelse 
gele. Ook werden hier in de buurt begin 
april 6 flamingo’s gezien.

Ook in de stad werden bijzondere waar
nemingen gedaan, zoals een ijsvogel 
in het Zuiderpark, een zingende grote 
lijster in Reigersbergen, appelvinken in 

Rondom Den Haag, februari-april
DOOR WOUTER PLOMP

Wiltzangh en een steenuil in de buurt 
van de Schipholboog. Mooi is ook dat in 
Ypenburg nog patrijzen voorkomen, een 
zeldzame soort van de rode lijst die onze 
bescherming in deze nieuwbouw omge
ving van harte verdient. Tot slot blijken 
vogels ook naar je toe te komen, zoals 
een houtsnip die onder werktijd voor het 
raam van het kantoor van schrijver dezes 
langs vloog en het spektakel van een sper-
wer die een kauw sloeg voor de ogen van 
leerlingen van het Gymnasium Haganum 
(zie www.haagsevogels.nl onder waarne
mingen 29 maart voor een levendige be
schrijving).

In Meijendel zijn de blauwborsten weer present.
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oproep van de redactie
De redactie van de Wulp zoekt versterking. Welke vogelkenner wil 
ons redactieteam komen versterken? Contact: Wulp@eelsing.com



In de vrije natuur werken en een admini
stratie bijhouden lijken twee moeilijk te 
combineren uitersten. Ingrid heeft hier 
geen enkele moeite mee. Administratieve 
taken en het onderhoud van een natuur
reservaat, beide zijn bij haar in goede 
handen. 

Haar jeugd in een dorp in het oosten van 
het land gaf haar de liefde voor het bui
tenleven en de natuur. Door de werkkring 
van haar vader kwam ze in de Randstad 
terecht. Een hele overgang. Maar ook in 
de grote stad vindt ze haar draai. Haar 
baan bij een groot ministerie betekent 

Leden van de Haagse Vogelbescherming: 
vogels van diverse pluimage
DOOR DIEUWERTJE

Vanzelfsprekend zijn de leden van onze vereniging vogelliefhebbers. Maar binnen die 

categorie blijken grote verschillen te bestaan. Ieder voelt zich op zijn eigen manier ver-

bonden met de natuur en de vogels. Ieder heeft zijn eigen invalshoek. De redactie praat 

met verenigingsleden die vertellen wat vogels en de Haagse Vogelbescherming  voor hen 

betekenen. Dit keer een gesprek met Ingrid Megens, onze nieuwe ledenadministrateur. 

Ingrid Megens aan het werk voor de ledenadministratie.
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administratieve kwaliteiten ontwikkelen, 
maar de liefde voor de natuur blijft.

Gelukkig is echtgenoot, Boudewijn 
Schreiner, ook zo’n buitenmens. Sinds 
vijf jaar beheren zij samen het vogelrust
gebied Gravin van Bylandt in Clingendael. 
Dat is hard werken: snoeien, nestkas
ten verzorgen, wintervoederen en ander 
onderhoud kosten veel energie. Maar je 
krijgt er veel voor terug. Niet alleen de 
vogels hebben Ingrid’s aandacht. Ze ge
niet ook van de vlinders en muizen die het 
natuurgebied bevolken. 

Waarom dan ook nog de ledenadmini
stratie op je nek genomen? Het lijkt een 
domme vraag. Vrijwilligerswerk doet 
Ingrid al heel lang; het hoort er gewoon 
bij. Zo bezocht zij jarenlang namens 
Huiszorg (een afdeling van de Dieren
bescherming) uit het asiel geplaatste hon
den en katten. Toen bleek dat het Haags 
Milieucentrum de ledenadministratie van 
HVB niet meer kon doen en het bestuur 
dit in eigen beheer wenste te doen, heeft 
Ingrid zich bereid verklaard de admini
stratie over te nemen. Een goed software
programma helpt haar daarbij. Gelukkig 
is de drukke periode aan het begin van 
het jaar, als de nota’s de deur uit gaan en 
de betalingen binnenstromen, nu achter 
de rug. In één dag per week moet deze 
klus te klaren zijn. 

Heeft ze nog een wens? 
Ja, meer publiciteit voor de HVB zodat 
het ledenaantal groeit.

Genoeg gepraat. Het is een zonnige dag, 
dus waarom langer binnen blijven. Ingrid 
laat de administratie even achter zich en 
gaat met de fiets de natuur in. Ze verdient 
het van harte !

Ingrid bezig in het vogelrustgebied Gravin van Bylandt
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open dagen Vogelasiel de Wulp
Elke dag kunt u met gewonde en zieke vogels terecht in Vogelasiel De Wulp van 9.00 tot 
17.00uur. (ook op zon- en feestdagen)
Tijdens de maanden april tot en met september ook ’s avonds van 19.00 tot 21.00 uur.  

Elke eerste zondag van de maand organiseert het asiel een OPEN DAG.
U kunt dan vanaf 13.30 tot 16.00uur een rondleiding krijgen en heel veel informatie over de 
vogels die op dat moment bij ons aanwezig zijn.

Graag tot ziens!



DOOR TOM LOORIJ 

Het Inventarisatierapport 2006 is uit. 
Evenals vorige jaren zijn hierin weer 
alle telgegevens gebundeld van onze 
Vereniging. Hierbij is ook nu weer van 
het merendeel van onze “vogelrustgebie
den” een verslag opgenomen. Daarnaast 
zijn er gegevens opgenomen van diverse 
andere groene gebieden in Den Haag en 
randgemeenten. 

Afzonderlijke hoofdstukken zijn gevuld 
met gegevens van resp. enkele stadsplots 
(o.a. de omgeving van Het Binnenhof) en 
van de resultaten van alle bij de Haagse 
Vogelbescherming in beheer zijnde nest
kasten.
Ook zijn telgegevens opgenomen van 
diverse andere organisaties en personen 
van onder meer Solleveld, Meijendel, 
Vlietland en De Horsten. Verder zijn 
evenals vorig jaar weer  wetenswaardig
heden vermeld van de Vogelwerkgroep 
Den Haag (trekvogels en dwaalgasten) en 
van de Weidevogelwerkgroep Nootdorp
Leidschendam.

Zoals gebruikelijk is het rapport voor 
leden gratis verkrijgbaar. Elke 1e zondag 
van de maand van 13.00 tot 16.00 uur kan 
het worden afgehaald in de winkel in het 
vogelasiel. Na telefonische afspraak ook 
bij Tom Loorij, Rozentuin 31, 2272 XA 
Voorburg (tel. 070  386 59 26). 
Het rapport zal verder bij de lezingen
avonden in het Benoordenhuis liggen. 
Nietleden kunnen het bestellen door 
overmaking van € 3,75 op giro 3586185 
t.n.v. Haagse Vogelbescherming te Den 
Haag onder vermelding van “Inventari
satierapport 2006”.

Inventarisatierapport �006 verschenen

Heeft u iets te vieren of wilt u gewoon lekker dineren? 

Bij De Wildhoef kunt u terecht voor al uw festiviteiten. 

Wij zijn het gehele jaar geopend en er is ruime parkeergelegen-

heid. In de zomer gezellig terras voor koffie, lunch en diner.

Evert Wytemaweg 5 (midden in de Bosjes van Pex) in Den Haag, 

telefoon  070-3257125  of  06-25286385, 

e-mail informatie@dewildhoef.nl

RESTAURANT

de Wildhoef
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Zaterdag �6 mei �007: Hitland.
Ochtendexcursie met eigen vervoer** (zie kader).
Leiding: Ton Haase.
Bijzonderheden: we maken een wandeling in 
dit gebied dat we ooit eerder in de winter
hebben bezocht. We hopen dat het ook later 
in het seizoen de moeite waard zal zijn.
Verzamelpunt: Ministerie van Landbouw.
Tijdstip: 8.00 uur.
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres.
Kosten: vervoer.

Zaterdag � juni �007: Quackjeswater.
Ochtendexcursie met eigen vervoer** (zie kader).
Leiding: nog onbekend.
Bijzonderheden: we maken een mooie wande
ling in dit gebied.
Verzamelpunt: Ministerie van Landbouw.
Tijdstip: 8.00 uur.
Opgave: deelnemers dienen zich op te geven 
bij het contactadres.
Kosten: vervoer.

Zaterdag 16 juni �007: Zouweboezem e.o.
Dagexcursie met eigen vervoer ** (zie kader).
Leiding Jaap Zoet.
Bijzonderheden: we gaan o.a. op zoek naar de 
Purperreiger en Wielewaal.
Verzamelpunt: Ministerie van Landbouw.
Tijdstip: 8.00 uur.
Opgave: deelnemers dienen zich op te geven 
bij het contactadres.
Kosten: vervoer.

Zaterdag �� juni �007: Klein Profijt en Carnisse 
Grienden.
Lange ochtendexcursie ** (zie kader).
Leiding: Ton Haase.
Bijzonderheden: we maken een wandeling in 
het zojuist weer open gestelde Klein Profijt 
en daarna bezoeken we de grienden. De Ge

kraagde Roodstaart zal zeker niet ontbreken.
Verzamelpunt: Ministerie van Landbouw.
Tijdstip: 8.00 uur.
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres.
Kosten: vervoer.

Zaterdag 7 juli �007: avondwandeling 
Starrevaart.
Avondexcursie * (zie kader).
Leiding: Joop van Uden.
Bijzonderheden: we maken een wandeling om 
de plas. Het kan op sommige plaatsen wat 
drassig zijn dus let op goed schoeisel.
Verzamelpunt: parkeerplaats Starrevaart / 
Ministerie van Landbouw.
Tijdstip: 19.30 uur parkeerplaats Starrevaart / 
19.10 uur Landbouw.
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres.
Kosten: geen / vervoer.

Zondag 1� juli �007: nS-fietstocht.
Dagexcursie * (zie kader).
Leiding: Harriet Kolber.
Bijzonderheden: we verzamelen op het 
Centraal Station en vertrekken per trein naar 
ons doel ergens in den lande waar we een 
fietstocht gaan maken (35/40 km). Er wordt 
niet zoveel gelopen.
Verzamelpunt: Centraal Station te Den Haag.
Tijdstip: 8.00 uur.
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres.
Kosten: vervoer en fietshuur.

Zaterdag 1� augustus �007:  
Kalmthoutse Heide.
Dagexcursie met eigen vervoer *** (zie kader).
Leiding: Nicolette Rab.
Bijzonderheden: de Kalmthoutse Heide is on
derdeel van het Nationaal Park De Zoom op 

 Dag(deel)excursies

Contactadres CEL: Nicolette Rab 
Tel. CEL: 070-��� �� 7� of 
06-18 43 69 25,
E-mail: nicsvg@wanadoo.nl

Aanbevolen voor alle excursies:

warme kleding en laarzen of 
waterdicht schoeisel

1�
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de grens met België. Wij maken daar een 7,5 
km. lange wandeling langs heide, vennen en 
bos.
De vennen herbergen watervogels zoals 
Geoorde Fuut. We zien meerdere spechten
soorten, en mogelijk Havik, Wespendief en 
Boomvalk. Hopelijk bloeit de hei en trekt er 
nog een Zwarte Ooievaar door.   
Verzamelpunt: Ministerie van Landbouw.
Tijdstip: 8.00 uur.
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres.
Kosten: vervoer. 

Zaterdag �6 augustus �007: Vogelfestival 
flevoland.
Dagexcursie met eigen vervoer */** (zie kader).
Leiding: o.a. Vogelbescherming Nederland en 
Staatsbosbeheer.
Bijzonderheden: we bezoeken dit jaarlijks (op 
zaterdag en zondag) terugkerende evenement 
bij de Oostvaardersplassen waar weer van 
alles mogelijk is: meedoen aan workshops, 
bezoeken van (veel) kraampjes, bijwonen van 
films/diavoorstellingen, het kopen van mate
riaal en het meegaan met een van de excursies 
ter plaatse. Let op de kortingsaanbiedingen en 
neem deze mee voor bij de kassa. 
Verzamelpunt: Ministerie van Landbouw. 
 Tijdstip: 8.00 uur.
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres
Kosten: entree terrein en vervoer.

Zaterdag 1 september �007: Kijfhoek & 
Bierlap.
Ochtendexcursie ** (zie kader).
Leiding: Corrie Ammerlaan.
Bijzonderheden: Ditmaal is het hoofddoel 
van de excursie het waarnemen van doortrek
kende roofvogels. We zullen regelmatig ergens 
gaan zitten om de lucht af te speuren.  
Verzamelpunt: 1e parkeerplaats bij Meijendel 
(Kievitsduin).
Tijdstip: 9.00 uur.
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres.
Kosten: entree terrein.

 Dag(deel)excursies

H E T  K A D E R
• Verzamelpunt voor excursies met bus-

jes en eigen vervoer: parkeerplaats van 
het Ministerie van Landbouw en Visserij, 
Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag.

• Voor de dagexcursies met eigen vervoer geldt: 
bij aanmelding dient u op te geven hoeveel 
deelnemers u kunt meenemen of dat u met 
een deelnemer wilt meerijden. Telefoon: 070 
3548974. Kosten voor meerijden: 6 euroct. 
per km, af te rekenen met uw collega-deelne-
mer.

• Voor de (bus)excursies, waar kosten aan ver-
bonden zijn, dient u het aangegeven bedrag 
te storten op Postbanknummer 271.84.86 
van de Vereniging voor Vogelbescherming 
Den Haag e.o., afdeling excursies te Den 
Haag.

• Deelname is naar volgorde van opgave.
• Annuleringen dienen schriftelijk of telefo-

nisch te worden medegedeeld aan de heer Jan 
Pietersen, Hengelolaan 948, 2544 GK Den 
Haag, 

 telefoon 070 367 25 85.
• Met het verschijnen van deze agenda vervalt 

automatisch de vorige.
• Deelname aan excursies geschiedt op basis 

van het reglement deelname excursies 2006. 
Dit reglement is voor belangstellenden ver-
krijgbaar bij Jan Pietersen, Hengelolaan 948, 
2544 GK Den Haag.

• Op alle excursies zijn ook jongeren welkom.
• Zwaarte excursies:
    *  lichte wandeling, geen conditie vereist; 
   **   flinke wandeling, enige conditie ver-

eist;
  ***  lange wandeling of meerdere wandelin-

gen, conditie vereist; 
 ****  zware wandeling(en) in moeilijk/ruig 

terrein

Algemene tip: deelnemers wordt m.b.t. de excur-
sies aangeraden waterdicht schoeisel mee te 
nemen, voldoende kleding en wat te eten en te 
drinken voor onderweg, daar er niet altijd een uit-
spanning kan worden bezocht.

1�1�



Leiding: Nicolette Rab en Ton Haase. 
Deelnemers: max. 18 personen.
www.deconfiance.nl

eilanden, waar we van boord kunnen om 
ook daar een dagdeel te vogelen. Verder 
is er van alles mogelijk. 

Zondagavond maken wij met de schip
per een plan de campagne. Binnen de 
mogelijkheden van weer en wind kunnen 
wijzelf ons programma bepalen, bijvoor
beeld of wij veel willen vogelen en min
der zeilen, of een dagje net andersom.
Wij huren het schip met de schipper 
Bram Ket en zijn matroos. Hij kent de 
goede vogelplekken. Om de kosten te 
drukken zorgen wij ook zelf voor de ca
tering, er is een prima ingerichte kom
buis voorhanden. Kookliefhebbers meld 
je aan!
NB: iedereen moet bereid zijn om mee te hel-
pen met het zeilen, koken enz.
Je moet ook goed ter been zijn aan boord 
van dit schip.

 Meerdaagse excursies

Let op: Zeilend vogels kijken:

Vogelzeiltocht op de Wadden 
met de Confiance
zondagavond � t/m vrijdag1� september �007

Dit jaar gaan wij zeilen met een tjalk 
op de Waddenzee om van daaruit de 
najaarstrek te bekijken. Wij varen met 
de Confiance, een stevige zeetjalk van 
de bruine vloot, vanuit Zoutkamp de 
Waddenzee op.
Wadvogels kijken per traditioneel zeil
schip, dat is wel even wat anders. 
Deze tocht is een combinatie van zelf 
meezeilen en vogels kijken op plaatsen 
waar je anders nooit komt. Het wad is dè 
opvetplaats voor veel steltlopers op weg 
naar Afrika.
Droogvallen op het wad en daar over
nachten, lopen over de zandplaten, an
keren bij hoogwatervluchtplaatsen en 
overnachten op het wad: “een bijzondere 
ervaring”. We leggen aan bij één van de 
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Aan boord is minder comfort dan in een 
hotel, maar de rust, ruimte, zee en vogels 
en de gezelligheid in het ruim maken dat 
meer dan goed.
Er zijn 4 x 4persoonshutten en 3 x 2per
soonshutten met wastafel.
Wij streven er naar met maar 3 mensen in 
de 4persoonshutten te slapen.

Kosten: € 240,00
De maaltijden op de heen en terugreis 
zijn voor eigen rekening, evenals eventu
ele fietshuur.
Vervoer: eigen auto’s die in Zoutkamp ge
makkelijk geparkeerd kunnen worden.
Meerijkosten: 6 cent per km.
Opgave: door storting van een aanbetaling 
van  € 50,00 vóór 15 juni 2007 en het res
tant van € 190,00 vóór 15 augustus 2007 
op girorekening: 271.84.86 van de Haagse 
Vogelbescherming, afd. excursies.
Definitieve inschrijving op volgorde van 
binnenkomst van de aanbetaling! Annule
ring/reisverzekering zelf verzorgen. 

Het reglement deelname excursies/reizen 
2006 is van toepassing.

Informatie en vragen bij: Nicolette Rab: 
0703548974/ 0618436925 
nicsvg@wanadoo.nl

ADVERTEnTIES VAn LEDEn

TE KooP: Vixen Ultima 
8 x 42. Vraagprijs 75 euro.

 Y. van de Pitte, tel. 070-5179582, 
Yvandepitte@casema.nl

TE KOOP OF TE GEEF

Incident in de 
sloot

DOOR GERDA vAN KESSEL

Er zwemmen twee zwanen in de sloot
Zo majestueus, zo wit, zo groot.
Weldra zijn ze uit het gezicht
Waarheen zo doelgericht?

Aan de overkant, geboren aan de Nijl
Staat pa gans, met opgestoken zeil!
Hij waakt over ma en zeven kinderen
O, mens en hond ga ze niet hinderen!

Dan komen twee koeten voorbij
met drie zwarte donsjes aan hun zij …
Met veel gespetter en gesnater
Jaagt pa gans de koeten over het water!!

Een eindje verder, onder de brug,
Komen de twee zwanen weer terug.
Zo ongenaakbaar, wit en groot
Pa gans draalt, geeft zich niet bloot!

Dan is het weer stil, zoals tevoren,
Alleen een heggemusje laat zich horen!

Foto: Tom Kruissink
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 Vogelasiel De Wulp

Het belang van het ringen van vogels is 
onder vogelaars wel bekend. Hetzelfde 
geldt voor de zendertjes waar vogels soms 
van worden voorzien. Er wordt zelfs een 
enkele keer aandacht aan besteed in de 
media. Dat gebeurt waarschijnlijk omdat 
vogels tot megaprestaties in staat blijken 
te zijn die bewondering en jaloezie onder 
de mensen opwekken: zangvogeltjes van 
amper 20 of 30 gram die de Sahara twee
maal per jaar over vliegen. Ze doen dat 
helemaal op eigen kracht, vele gevaren 
trotserend. Ik blijf het vreselijk vinden 
wanneer zo’n vogeltje uiteindelijk hier 
door een kat gedood wordt of zich te plet
ter vliegt tegen een raam.

Helaas worden veel geringde vogels nooit 
teruggevonden. Vooral de wat grotere 
soorten worden teruggevonden of hun 
ringen worden afgelezen. Hiernaast vol
gen een aantal gegevens van vogels die in 
het asiel binnengebracht zijn en die van 
een ring voorzien waren.

Zilvermeeuw: Geringd: 12 dec. 2001 te 
Den Haag, na derde kalenderjaar.
Vindplaats: 22 mei 2006, te Naaldwijk, 
verkeersslachtoffer, dood.
Zilvermeeuw: Geringd: 15 aug. 2005 te 
IJmuiden, eerste kalenderjaar.
Vindplaats: 17 aug. 2006, Scheveningen, 
verkeersslachtoffer, dood.
Kokmeeuw: Geringd: 30 juli 2005 te 
Espoo, Finland, eerste kalenderjaar.
Vindplaats: 30 nov. 2005 Zoetermeer, 
verkeersslachtoffer, weer losgelaten.
Houtduif: Geringd: 9 mei 2006 te Den 
Haag, eerste kalenderjaar.
Vindplaats: 24 sept. 2006 Den Haag, ver
keersslachtoffer, dood.
Buizerd: Geringd 20 dec. 2005 te 
SchipholOost, vrouwtje na tweede ka
lenderjaar.
Vindplaats: 11 jan.2006, Leidschendam, 
verkeersslachtoffer, dood.
Knobbelzwaan: Geringd: 9 febr. 2006 te 
Spaarndam, man eerste kalenderjaar.
Vindplaats 6 juli 2006, Hoek van 
Holland, weer losgelaten.
Buizerd: Geringd: 2 okt. 2006 te 
SchipholOost, eerste kalenderjaar.
Vindplaats: 30 dec. 2006, Zoetermeer, 
verkeersslachtoffer, dood.
Gekraagde roodstaart: Geringd: 
14 sept. 2006 te Castricum, Driehoek, 
vrouwtje, volgroeid.
Vindplaats: 15 sept. 2006 Den Haag, 
raamslachtoffer, weer losgelaten.

Terugmelding van geringde vogels
DOOR LILY WEERDESTEIJN
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Ik heb het over de zilvermeeuw oftewel 
vliegende rat, in de woorden van mijn 
buurman. Al een jaar of vijf broeden ze 
in de straat. Ze confisqueren in maart de 
daken en verdedigen die met ongekende 
agressie tot de zomeravonden alweer gaan 
korten. Onverklaarbaar dat ze in één dag 
de massale overval plegen, daarna fort 
houden tot in augustus/september en 
dan ineens weer verdwijnen. Probeer in 
de broed en jonkieperiode, en die duurt 
lang met wel drie legsels, niet het dak op 
te gaan. Levensgevaarlijk. Niet uit hoog
tevrees maar door aanvallen. Als ze je 
zien, stijgen de meeuwen op tot zeker 50 
meter hoog en creëren een muur van ge
luid. Zo’n 100 decibel luid krijsend verza
melen ze zich op grote hoogte en vanuit 
de hele buurt komt hulp aangeschoten. 
Dan komen ze om de beurt duikvluchten 
maken.

Met grote snelheid scheren ze als spit
fires nog geen halve meter langs je heen 
Je voelt de wind, je oren piepen en een 
klodder heb je ook zo te pakken. Dit blijft 
doorgaan tot je hun territorium verlaat. 
Angstaanjagend. Hitchcock in Den Haag, 
“the birds” is er niets bij. Ook de balkons 
aan de achterkant van het huis mag je 
niet op. Vrouwen en kinderen het eerst 
naar binnen. En het wordt jaar in jaar 

Vliegende ratten
DOOR MARCEL NOLLEN

Vrijdag de 1�e, ’s morgens rond achten. Ik hoor hun nagels krassen en snavels 

tikken op de glazen koepel van ons plat dak. Gisteren hingen er een stuk of tien rond 

op de daken van onze huizenrij. Zo meteen zullen de oorverdovende klanken weer 

door merg en been gaan, zo weet ik uit ervaring. 

Rondhangende zilvermeeuwen op het dak.
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Met grote snelheid scheren ze langs je heen.
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uit erger. Nog los van het kleine leed van 
opengescheurde vuilniszakken en slape
loze nachten (op zwoele avonden kunnen 
ze tot diep na middernacht door blijven 
concerteren).

Van alles is geprobeerd. Een periodieke 
knal op het dak. Glinsterende alustrips. 
Netten. Roodwit afzetdraad. Valkeniers. 
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Excursie naar 
het ooievaarsnest 
in Marlot
Op zaterdag 30 juni wordt er weer 
een excursie gehouden naar het ooie
vaarsnest in Marlot onder leiding van 
Jan van den Ende, maker van de Film 
“Ooievaars natuurlijk”, die met Pasen te 
zien is geweest op TV West.
Om 10.30 uur wordt er verzameld bij 
de hoek Bezuidenhoutseweg/Hofzicht
laan.
In ongeveer 1,5 uur zal er verteld wor
den over de achtergronden van de 
Haagse Ooievaar, over de ooievaars in 
Nederland en vooral over de bewoners 
van dit nest.
Bij de excursie vorig jaar hadden we 
mooi weer en konden we een van de 
ouders met een jong op het nest goed 
zien. Na enige tijd kwamen er andere 
ooievaars langs vliegen en tot slot zagen 
we een grote groep op de thermiek om
hoog cirkelen en wegvliegen richting 
Leiden om te gaan fourageren.

Hooguit een tijdelijk effect van enkele 
dagen. Vorige week vond ik een briefje in 
de bus van een bewoner van onze huizen
rij. Of hij onze permissie krijgt om elke 
ochtend en avond onze daken op te gaan 
om de nesten en eieren te vernietigen. Zo 
hoog loopt de frustratie op.

En natuurlijk weten er een aantal buurt
bewoners dat je van de Haagse vogelbe
scherming bent. Je voelt hem al aanko
men. Wat doet die club hieraan? Laten 
we wel wezen, die daken waarop ze nesten 
bouwen tegen de warme airco’s aan, is niet 
bepaald hun natuurlijke habitat. Terug de 
duinen in met die ratten. En: hoezo vogel
bescherming, hier is mensenbescherming 
aan de orde. Levensgevaarlijk dus oprui
men die eieren en kuikentjes.

Waarom schrijf ik dit nu allemaal. Dat zal 
ik u zeggen. Omdat het zo is. Maar ook 
omdat ik het meeuwenopdaktaboe op 
de agenda van de vereniging wil krijgen. 
Dat we een standpunt innemen, lijkt me 
handig. Nog beter is het als we als HVB 
iets zouden kunnen betekenen voor al die 
geplaagde en getergde bewoners langs de 
oude duinenrijen. En tegelijkertijd de vo
gels in ere houden ……

Het meeuwen-op-dak-taboe?
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Op 27 februari kreeg ik van het Haags 
Milieucentrum het verzoek om de locatie 
van het Nationaal Automobielmuseum 
tussen Reigersbergen en Marlot te con
troleren op eventueel aanwezige be
schermde broedvogels. Spoed was ver
eist omdat de bezwaartermijn voor de 
kapvergunning van 1027 bomen van 
zes weken was ingekort tot een week. 
Uiteraard met de opzet om de uiter
ste kapdatum (normaal 1 april) aan te 
passen aan het vroege invallen van het 
broedseizoen door het warme weer.

De betreffende houtopstanden: thuja’s, 
berken, grijze elzen, knotwilgen en kor
noeljes genoten als cultuurgewas weinig 
waardering, maar dat zegt natuurlijk 
niets over de natuurwaarde van het to
taal. Rust en verwaarlozing leiden in de 
regel tot hogere natuurwaarden. Onze 
standvogels maakten dan ook direct ge
bruik van deze gelegenheid.

Bij mijn eerste broedvogeltelling op 28 
februari had ik al 15 territoria van 6 
vogelsoorten. Dat was volgens mij vol
doende om te mogen concluderen dat 
hier de bescherming van de Flora en 
Faunawet van kracht was. Om te voor
komen dat de kap op 2 maart zou wor
den uitgevoerd, zond ik mijn bevindin
gen rechtstreeks naar de betreffende 
wethouder met de vermelding dat kap 
op dat moment een overtreding van de 
Flora en Faunawet tot gevolg zou heb
ben. De Dienst Stadsbeheer attendeerde 
daarop de aanvrager van de kapvergun
ning en vroeg de wet te respecteren.

Aanvrager OGNAM BV wilde echter geen 
vertraging bij de bouw en liet een tegen
expertise uitvoeren door een ecologisch 
adviesbureau. Ook zij namen een reeks 
zingende vogels waar, maar geen nestin
dicerend gedrag. De vogelwaarnemer was 
echter dwars door het terrein gelopen en 
had daarmee tijdens de ochtendzang de 

Voorjaarszang op de locatie 
Automobielmuseum
DOOR FREDERIK HOOGERHOUD

De oude boomopslag van de kwekerij vormt een 
prima broedvogelbiotoop. 
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rust van de vogels verstoord. Ook twee 
ambtenaren van Stadsbeheer gingen 
op zoek naar nesten. Zij meldden dat 
er geen nesten te bekennen waren, dus 
werd geconcludeerd dat er op 2 maart 
gekapt mocht worden.

Om die catastrofe te voorkomen vroeg 
het Haags Milieucentrum op 1 maart 
een voorlopige voorziening aan bij de be
stuursrechter. Daarmee werd de kap in 
ieder geval uitgesteld tot na de behande
ling van het kort geding op 8 maart.

De zitting duurde in totaal drie uur, waar
bij de rechter de aanvrager van de vergun
ning zeer uitvoerig aan het woord liet. 
De economische belangen werden breed 
uitgemeten en de waarde van de houtop
standen gebagatelliseerd. Nestindicerend 
gedrag was niet waargenomen. Gelukkig 
was de rechter ter zake kundig. Bij het 
zien van foto’s met verwaarloosde hout
opstanden mompelde hij: ”mooie plek 
voor winterkoning”.

Ons verweer werd simpel doch doeltref
fend gevoerd door een gespecialiseerde 
advocate en ondergetekende als getuige
deskundige die verwees naar de betref
fende artikelen van de Flora en Faunawet 
en die duidelijk maakte dat de broedcy
clus begint met het territoriumgedrag. 
Waargenomen zang, gedurende enkele 
dagen, is daarvoor afdoende bewijs.
De rechter deed op 12 maart uitspraak. 
Inmiddels was voor iedere leek duidelijk 
dat het broedseizoen begonnen was.
De kap en alle andere bouwactiviteiten 
zijn uitgesteld tot 1 september. Den 
Haag heeft er deze zomer een vogelrust
gebied bij.

De betreffende artikelen van de 
flora- en faunawet 
Zoeken naar nesten is in strijd met Flora- 
en Faunawet, art. 10: 
“Het is verboden beschermde dieren opzettelijk 
te verontrusten”

Kap van broedgelegenheid is in strijd met 
Flora- en Faunawet artikel 11: 
“Het is verboden nesten of holen of andere voort-
plantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van 
dieren, behorende tot een beschermde inheemse 
diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te 
halen, weg te nemen of te verstoren”. 
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Raamstickers
Wel eens geschrokken van ’n knal tegen het raam? En er lag een zielige vogel?
Duizenden vogels vliegen zich te pletter tegen ramen en glasschermen bij gewone huizen. Glasschermen worden 
in de vlucht niet opgemerkt en ramen lijken, door de weerspiegeling, op een stuk omgeving. Met raamstickers 
voorkomt u slachtoffers. Raamstickers zijn te koop bij onze “verenigingswinkel” en de meeste tuincentra.

Witte of zwart? Ga voor het raam staan: worden vooral bomen en struiken weerspiegeld, dan vallen witte 
raamstickers beter op. Ziet u vooral weerspiegelde lucht, neem dan de zwarte.
Plak één silhouet per vierkante meter, aan de buitenkant van het raam.



Als je lid bent van de Haagse Vogel
bescherming heb je geluk, want dan kun 
je deelnemen aan een vogelherkennings
cursus van Eduard Opperman. Of je 
kunt meegaan met een van de vele excur
sies die de CEL (Commissie Excursies, 
Lezingen, Films) organiseert. Tijdens die 
excursies kun je heel veel leren van de be
geleiders en van de andere deelnemers.

Na afloop kun je thuis nog eens wat na
kijken op internet. Op de sites van www.
waarneming.nl, www.vogelbescherming.
nl en www.dutchbirding.nl staat veel 
informatie over vogels in Nederland. 
Die websites worden voortdurend bijge
werkt. Zo melden vogelaars bijvoorbeeld 
hun recente waarnemingen, net zoals 
dat op onze eigen site www.haagsevo
gels.nl gebeurt voor de Haagse regio en 
op de site www.xs4all.nl/~sjaak/vwgvl/
logboek/ voor de Vlietlanden. Op de site 
www.birdpix.nl zijn heel veel prachtige 
vogelfoto’s te bewonderen. Natuurlijk 
zijn er nog veel meer interessante vogel
sites en met een zoekmachine kun je een 
schat aan informatie vinden.
Naast die moderne technologie heb
ben de vogelgidsen toch nog steeds hun 

waarde behouden. De systematiek en het 
overzicht die een goede vogelgids biedt 
is door het internet moeilijk te evenaren. 
Daarnaast kun je de meeste vogelgidsen 
gemakkelijk meenemen op een vogel
tocht, en dat kun je van een computer 
nog steeds niet zeggen.
Voor het kiezen van een vogelgids kun 
je te rade gaan bij ervaren vogelaars. 
Daarbij moet je wel bedenken dat voge
laars soms lang blijven vasthouden aan 

Vogelgidsen
Hulpmiddelen bij het herkennen van vogels
DOOR KLAAS TJOELKER

om van vogels te genieten hoef je hun naam niet te kennen. Maar als je je wat meer 
gaat verdiepen in vogels en vogelleven dan wil je ze toch kunnen identificeren. 
Je kunt alleen over specifieke soorten lezen en er met andere vogelaars over praten 
als je hun naam kent.

Hoe kies je een goede vogelgids?
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oude vertrouwde waarden. Zo bleven 
oudere edities van Petersons Vogelgids 
lange tijd favoriet bij vele vogelaars, ter
wijl nieuwe vogelgidsen inmiddels meer 
en betere afbeeldingen bevatten en re
centere informatie over de verspreiding 
van de vogels.

Je kunt ook zelf op zoek gaan in een 
goede boekhandel. Dan is het wel be
langrijk dat je de vogelgidsen beoordeelt 
op een aantal criteria, zoals:
• Staan de soorten erin die mij inte

resseren? Sommige gidsen zijn heel 
volledig maar kunnen daardoor ook 
tot verwarring leiden. Andere gidsen 
beperken zich tot de soorten die het 
meest voorkomen in het oorspronke
lijke land van uitgave van de gids.

• Heb ik wat aan de afbeeldingen om 
vogels onder verschillende omstandig
heden te herkennen en van elkaar te 
onderscheiden? 

• Zijn de afbeeldingen goed afgedrukt? 
(in een beruchte herdruk van Petersons 
Vogelgids waren versleten clichés ge
bruikt). 

• Is de beschrijving voor mij begrijpelijk? 
Staan verspreiding, leefgebied, gedrag, 
voedsel, zang en roep beschreven of op 
een andere manier aangegeven?

• Zit de vogelgids zo in elkaar dat ik zin 
heb om er iets in op te zoeken en dat 
ik er de weg in kan vinden?

• Vind ik de gids handzaam genoeg om 
mee te nemen op een vogeltocht?

Boekhandels in Den Haag die meestal 
(maar niet altijd) een redelijk aanbod 
aan vogelgidsen in voorraad hebben 

zijn Paagman, Verwijs en Van Stockum. 
Natuurlijk heeft ook de winkel van de 
Haagse Vogelbescherming een beperkt 
aanbod. Wie verder wil zoeken kan ook 
terecht bij Vogelbescherming Nederland 
in Zeist of nog verder bij IVV in Wezep 
(op afspraak, ook te benaderen via inter
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net op www.birdbooks.nl )

Het is onmogelijk om binnen het kader 
van dit artikel een volledig overzicht te 
geven van de vogelgidsen die in Nederland 
aangeboden worden. In plaats daarvan 
wil ik u hieronder enkele van de meest 
bekende en de meest bruikbare noemen.

[AnWB] Vogelgids van Europa
Door Lars Svensson en P.J. Grant, met 
illustraties door Killian Mullarney en 
Dan Zetterström. 4e herziene druk 2005, 
prijs €30.
Ik moest even slikken toen ik zag dat 
de autoclub een vogelboek uitgaf. Maar 
het blijkt een van de beste hedendaagse 
vogelgidsen te zijn en ook nog voor een 
redelijke prijs. De gids is overzichtelijk 
en volledig, de afbeeldingen zijn helder 
en tonen veel verschillende verenkleden 
en (vlieg)posities. De beschrijving is vrij 
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uitgebreid maar zeer zakelijk met gebruik 
van vaktaal. Alle informatie staat per 
vogel op twee tegenover elkaar liggende 
bladzijden.

Vogels van Europa, noord-Afrika en 
het Midden-oosten
Door Lars Jonsson. Op allerlei plaatsen 
worden edities uit 1994 aangeboden voor 
€33. Ik heb niet kunnen achterhalen wat 
nu de meest recente druk is. Wel heb ik 
een exemplaar in de hand gehad waar
bij wat mis was gegaan met het drukken 
(vlekkerige afbeeldingen met onnatuur
lijke kleuren).
Voor de komst van de ANWB Vogelgids 
gold dit boek als de beste allround vogel
gids, nu zijn de meningen enigszins ver
deeld. Het blijft een prachtige gids, over
zichtelijk en volledig met goede afbeeldin
gen maar er worden iets minder variaties 
aangegeven dan in de ANWB Vogelgids. 
De beschrijvingen zijn tamelijk beknopt 
en er wordt enige kennis van ornitho
logische termen verondersteld. Behalve 
de nederlandse en de wetenschappelijke 
naam worden per soort ook de duitse, 
engelse en franse naam vermeld: handig 
als je met buitenlandse vogelaars optrekt. 
Alle informatie staat per vogel meestal 
op twee tegenover elkaar liggende blad
zijden.

Petersons Vogelgids 
van alle Europese Vogels
Door R.T. Peterson, G. Mountfort en 
P.A.D. Hollom. De meest recente, herziene 
uitgave dateert uit 2005 en kost €33. Voor 
de komst van de gids van Lars Jonsson 
was dit lange tijd de favoriete gids van 

vele vogelaars. Door herzieningen en aan
vullingen is deze gids nog steeds interes
sant, al biedt hij veel minder afbeeldingen 
per soort. Ook is het jammer dat de af
beeldingen niet tegenover de beschrijvin
gen staan. Opmerkelijk is dat in de tekst 
systematisch aandacht wordt besteed aan 
de vlucht van de vogels. Naast de neder
landse en de wetenschappelijke naam 
worden ook de engelse, duitse, franse en 
zweedse naam aangegeven.

Vogels van Europa. 
Capitool Veldgidsen
Door Rob Hume. Uitgave 2003. €35
Een vogelgids die je niet zo vaak in gebruik 
ziet en die toch heel wat te bieden heeft. 
Er wordt gebruik gemaakt van zowel te
keningen als foto’s om de herkenning van 
de vogels te vergemakkelijken. Daarbij 
worden ook gelijkende soorten afgebeeld, 
maar de keuze daarvan is niet altijd vol

op zoek naar 
een vogelgids in Bolivia
Boekwinkel in, boekwinkeltje uit in 
La Paz (Bolivia) op zoek naar een 
vogelgids. Er worden mij twee boe-
ken aangeboden: een recent uitge-
geven koffietafelboek over biodi-
versiteit ($75) en een overzicht van 
Boliviaanse vogels uit 1985 (BOL10, 
oftewel €1). Uiteindelijk bracht inter-
net uitkomst: een viertal gidsen die 
samen de 1400 soorten die Bolivia 
rijk is behandelen. Ter vergelijking: in 
Europa komen ongeveer 850 soor-
ten voor.
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ledig of logisch. Het vluchtpatroon van 
de vogels wordt grafisch weergegeven. 
De beschrijvingen zijn helder en alle in
formatie staat per vogelsoort bij elkaar. 
De informatie is niet helemaal geactuali
seerd (de graszanger staat nog aangeduid 
als waaierstaartrietzanger). Toch is deze 
gids zeker het overwegen waard omdat op 
een goede manier gebruik is gemaakt van 
verschillende afbeeldingtechnieken.

Vogelgids van West- en Midden-Europa
Door Philip J.K. Burton et al. Reader’s 
Digest 2004. €22,50
Ook dit is een minder bekende vogelgids. 
De presentatie is aantrekkelijk met hel
dere, vaak dynamische tekeningen vaak 
aangevuld met foto’s. In de tekst worden 
onder andere specifieke kenmerken en 
gedrag aangegeven met daarnaast we
tenswaardigheden die je in andere vogel
gidsen zelden vindt (bijvoorbeeld dat de 
fitis 4000 km trekt). Zeker voor begin
nende vogelaars is deze gids het overwe
gen waard. Deze gids geeft niet alle in 
Nederland voorkomende soorten weer, 
maar daardoor blijft hij ook handzamer 
en toegankelijker dan bovengenoemde 
gidsen.

nieuwe Zakgids Vogels
Door Peter Hayman en Rob Hume. 
Uitgave 2004, €15
Dit boekje doet zijn naam eer aan: het 
is echt een klein gidsje dat zo in je bin
nenzak past. In zo’n klein gidsje kan 
niet dezelfde informatie staan als in een 
grote gids. De ruimtebesparing is hier 
vooral bereikt door de beschrijving heel 
summier te houden en gedeeltelijk met 

symbolen weer te geven. Verder zijn de 
afbeeldingen en de letters nogal klein. 
Er staan wel heel veel afbeeldingen in 
per soort. Er staan alleen Nederlandse 
namen in vermeld, de wetenschappelijke 
namen ontbreken. Al met al een handig 
gidsje om altijd bij je te hebben.

Deltas Vogelgids
Door Michael Lohmann. Uitgave 2001. 
Prijs ongeveer €14 (is ook uitgekomen 
onder een andere titel bij de Zuidneder
landse Uitgeverij)
Nog een handzaam gidsje voor weinig 
geld. De afbeeldingen zijn heldere foto’s 
die de meeste vogels zittend afbeelden. 
Niet alle soorten worden behandeld en 
de informatie is niet heel recent.
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J.Th. Yperlaan, Rijswijk

R. Langezaal, Den Haag

H.L.J. Walhain, Den Haag

M. van der Steen, Den Haag

N. van de Grint, Den Haag

A.W. de Wit , Wassenaar

A.A. Helders-Schrok, Noordwijkerhout

J. Hortensius, Den Haag

M. Heijnis, Den Haag

A. Smit, Den Haag

G. de Jong, Den Haag

S. Wielaert, Den Haag

S. Malmstrom, Den Haag

J. Wall, Wassenaar

H.Wall, Wassenaar  

 nieuwe leden
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Groot Hertoginnelaan 32a – 2517 EG  ’s-Gravenhage
Telefoon (070) 346 95 02 – Telefax (070) 345 82 33

info@kochnotarissen.nl

’ S  -  g r a v e n h a g e

U heeft nu de 

mogelijkheid

het gratis

handboek aan 

te vragen, 

boordevol

nuttige informatie en han-

dige tips om uw tuin nog 

aantrekkelijker

te maken voor vogels. 

Bel 0478-517960 om 

het handboek van Vivara 

kosteloos thuisgestuurd

te krijgen.

Kijk ook eens op onze 

website www.vivara.nl

Meer vogels 
         in uw tuin?
Meer vogels 
         in uw tuin?

Dát kan met de natuur-

beschermingsproducten 

van Vivara. Samen 

met  Vogelbescherming 

Nederland ontwikkelen 

we producten zoals 

voer, voederhuisjes en 

nestkasten. Behalve een lust 

voor de vogels  zijn ze ook een 

lust voor uw oog! Een deel van 

onze opbrengst dragen we af aan 

Vogelbescherming 

Nederland. 

Met een product van Vivara, koopt u niet alleen kwaliteit.
U helpt ook de natuur een handje én u vergroot uw eigen kijkplezier!

Vivara Natuurbeschermingsproducten, Postbus 5068, 5800 GB Venray



Adressen
Bestuur
Hank Hoogwout voorzitter
Frits IJzendoorn penningmeester
Anne-Marie Plate secretaris
Jaap Grijmans lid
Idde Lammers lid
Marcel Nollen lid
Wouter Plomp lid
John Woudstra lid

Correspondentieadres:
Van Trigtstraat 43, 2597 VX Den Haag
Postbanknummer: 358 61 85

Commissie Excursies, Lezingen en films
Contactpersonen:
Nicolette Rab  070 - 354 89 74
Ton Haase  070 - 354 39 16

Commissie Veldwerk
Contactpersonen:
Boudewijn Schreiner 070 - 350 53 88

Verenigingswinkel
Contactpersoon: 
mevr. Riet Langenhuizen
Trompstraat 17, 2684 XC Ter Heijde/
Monster, Telefoon 0174 - 21 38 25
Gironummer 203 19 03, t.n.v. Verk. en 
Publ. Haagse Vogelbescherming, 
2684 XC Ter Heijde/Monster

Vogelasiel “De Wulp”
Heliotrooplaan 15, 2555 MA Den Haag
Telefoon070 - 323 15 68
b.g.g. 0174 - 21 38 25
gironummer 509 26 75

Informatie
Voor alle vragen over (wilde) vogels en
vogelbescherming kunt u terecht op
info@haagsevogels.nl of bij onze telefo-
nische informatiepost: 0174 - 21 38 25, 
mevr. R. Langenhuizen

Alarmnummer Milieuzaken
Voor alle spoedeisende millieuzaken (bijv. 
kap- en snoeiwerk in de broedtijd) kunt u 
contact opnemen met Eduard Opperman, 
tel. 06 - 22 69 75 91

Prijs in 

Vogelkalender ooievaar ............................................... 8,00

Jaarkalender het vogeljaar.......................................... 8,00

Haymans vernieuwde uitgebreide

   Vogelgids zakformaat ............................................ 14,95

Vogels op en rond de voederplank ........................ 12,50

CD’s vogelgeluiden v.a. ............................................. 10,95

Boekje “Vogels onder dak” met alle 

   informatie over nestkasten .................................. 12,50

Nestkasten van hout .................................................... 8,00

Plaatjes voor vernieuwing nestkasten ......................1,00

Div. modellen nestkasten op bestelling

bouwtekeninngen zie onze website

Raamstickers per vel (3 st. A4) .................................1,60

Raamsticker meeuw (A4) per stuk ...........................1,00

Beker met vogels per stuk .......................................... 3,50

Bekers met vogels, serie van 3 stuks ..................... 10,00

Draagtas van ongebleekt katoen Vogelasiel 

De Wulp/Haagse Vogelbescherming ...................... 3,00

Diverse vogelkaarten v.a. ........................................... 0,50

Het jaarlijkse inventarisatie rapport voor leden   gratis

Voor niet-leden ...............................................................3,75

Heeft u buiten bovengenoemde openingstijd iets 

nodig, dan kunt u telefonisch een afspraak 

maken met 0174 - 21 38 25.

Voor informatie kunt u ook terecht op de website van 

de Haagse Vogelbescherming:www.haagsevogels.nl onder 

het menu-item “vereniging”.
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Verenigingswinkel
Voor informatie, publiciteit en verkoop

open elke 1e zondag van de maand in 
het vogelasiel 

van 1�.00 tot 16.00 uur. 



De Wulp
38e jaargang nr. 1  -  februari 2007

zin in wonen
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