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Toekomst
In mei leggen alle vogels een ei. Maar eerder 
dit jaargetijde was al een glimp op te vangen 
van de eerste legsels. Zo zie ik eind maart een 
knobbelzwaan op haar nest. De vrouw poetst 
haar veren en intussen werkt de man het nest 
bij met nieuwe takken. Geen voorbijganger 
loopt door zonder even stil te blijven staan 
bij het schouwspel. Op een gegeven moment 
gaat de zwaan op het nest verzitten en gunt 
ze de toeschouwers een kijkje op acht grote 
grijs-groene eieren. Een aandoenlijk tafereel 
midden in de stad.

Dat ook vele andere vogelsoorten zich thuis 
voelen in de stad, kunt u lezen in deze Wulp. 
Zo laat Martin van de Reep ons kennismaken 
met een tropische verschijning: de senegal-
papegaai. Minder kleurrijk, maar daarom niet 
minder mooi, is de huismus. Hetty Mos legt 
uit waarom we deze gezellige vogel zo weinig 
meer om ons heen zien én hoe we hem terug 
kunnen winnen. Eveneens extra aandacht 
verdient een vogel met de herkenbare roep, 
waaraan hij zijn bijnaam ‘bonte piet’ dankt. 
Gezien de achteruitgang van de populatie, is 
2008 uitgeroepen tot het jaar van de schol-
ekster. Dat een roep niet altijd even herken-
baar is, bleek begin april in de Scheveningse 
Bosjes. De zoektocht naar een ‘vreemd geluid’ 
leverde twee medewerkers van onze CEL de 
bijzondere ontdekking van een Pallas’ boszan-
ger op. Dit betekende een mooie publiciteit 
voor de Haagse Vogelbescherming. Hopelijk 
besluiten veel mensen lid te worden van onze 
b(l)oeiende vereniging. Het goede voorbeeld 
is gegeven tijdens de Ledenwerfactie, waarvan 
John Woudstra ons een impressie geeft. Laat 
u uw familie, vrienden, collega’s, buren, etc. 
eens kennismaken met de HVB, bijv. tijdens 
de excursie naar het ooievaarsnest in Marlot 
op 28 juni a.s. U en uw naasten kunnen allen 
een toekomstig Gouden Wulp drager zijn! 
Gezien de recente ontwikkeling in het ontwerp 
van deze onderscheiding, een briljant argu-
ment. In ieder geval zijn de ons omringende 
vogels zelf al overtuigend. Met name dit sei-
zoen kunnen we genieten van hun uitgebreide 
zangrepertoire en het zo ijverig grootbrengen 
van hun jongen. En mede dankzij UW steun 
aan de Haagse Vogelbescherming... leggen zij 
óók in de toekomst weer een ei.
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foto voorplaat:  Wie rond half april een 
wandelingetje maakt door het Westduinpark 
maakt kans om het hoge snorrende geluid 
van de sprinkhaanzanger te horen. Ik had het 
geluk dat hij zich ook nog even liet zien in het 
vroege voorjaarszonnetje.

Foto: Boudewijn Schreiner
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DOOR HANK HOOGWOUT

Zoals elk voorjaar gebeuren er in dit jaar
getijde veel dingen die de Haagse Vogel
bescherming volop bezig houden. In de 
aanloop naar het broedseizoen is er elk 
jaar een overleg met het Ontwikkelings
bedrijf Leidschenveen, dat samen is ge
gaan met het Projectburo Ypenburg. Het 
bijzonder plezierige en constructieve con
tact heeft er de afgelopen jaren toe geleid 
dat de bouwers oog voor de vogels en de 
natuur hebben gekregen. Door de advie
zen van ornitholoog Norman van Swelm 
op te volgen zijn er veel nesten gespaard 
gebleven. De bouw in het gebied is bijna 
voltooid. In het najaar vindt het laatste 
overleg plaats hetgeen meer een evaluatie 
zal zijn van de afgelopen jaren.

Het eerste werk is alweer stilgelegd. De 
afdeling Riolering en Waterbeheersing 
van de Gemeente ging eind maart, begin 
april achter de Cath. van Rennesstraat ge
heel in strijd met de Flora en Faunawet in 
struiken snoeien en wallekanten opnieuw 
beschoeien. Bewoners attendeerden de 
Haagse Vogelbescherming op een rond
schrijven waarin het werk werd aangekon
digd. In goed overleg met de uitvoerder 
wordt het werk vervolgd in september.

Twee bestuursleden hebben de organisatie 
ter hand genomen van een informatieve 
avond voor bewoners van de Vogelwijk 
over het vogelbestand in Den Haag en om
geving. Over deze ledenwerfavond vindt u 
elders in dit blad een verslag.

Op mijn laatste reguliere Algemene Leden
vergadering zie ik met gemengde gevoe
lens terug.  Wel was het een uitdaging de 
vergadering in goede banen te leiden, het
geen goed is gelukt.

Er is veel tot stand gekomen in de afgelo
pen 9 jaar. Denk alleen aan de uitstekende 
contacten die de vereniging weer heeft met 
de gemeente, het spijkerharde asielcon
tract, de nieuwe statuten, een heel goed 
verlopen 75jarig jubileum, de website (nu 
niet meer weg te denken), de historie van 
de HVB ondergebracht in het Gemeente 
Archief, startplannen voor nieuwbouw/
renovatie vogelasiel. Zomaar een willekeu
rige greep uit vele wapenfeiten.

Bij mijn aantreden als voorzitter bestond 
het bestuur uit 3 leden.  Nu leidt een acht
tal mensen de vereniging, die in goed ver
trouwen uitstekend met elkaar kunnen 
samenwerken. Bovendien is het een rela
tief jong bestuur. Ik dank hen voor hun 
onvoorwaardelijke steun die ze me hebben 
gegeven.

Dit is mijn zwanenzang. Misschien is er 
nog gelegenheid tot afscheid nemen; zo
niet dan wens ik u vanaf deze plek alle 
goeds toe, met veel vogelplezier, in de we
tenschap dat ik een gezonde vereniging 
aan u achterlaat.

 Van de voorzitter
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Sinds mijn jeugd ben ik lid van de Haagse 
Vogelbescherming, maar ik moet eerlijk 
bekennen dat ik nog nooit onze Algemene 
Ledenvergadering (ALV) heb bijgewoond. 
Liever sta ik met mijn kijker in de frisse 
buitenlucht omringd door vrije vogels, in 
plaats van in een afgesloten ruimte tus
sen braaf publiek, waar vastgelegde pun
ten één voor één worden afgehamerd. 
Niettemin, nu ik actiever bij de HVB 
betrokken ben (en inmiddels ‘wat ouder 
en wijzer’) spring ik op maandagavond 7 
april na mijn werk (precies, met vergade
ren) op de fiets. Onderweg kom ik door 
het Haagse Bos en langs Clingendael 

 maar nee  ik rijd vastberaden door. 
Aangekomen bij de vergaderlocatie in 
het Benoordenhuis, valt het me op dat 
deze VOL is en het er bruist van activi
teit. Mensen zijn gezellig met elkaar in ge
sprek onder het genot van een drankje. Ik 
krijg het inventarisatierapport aangereikt 
en een kopje thee mét een koekje. Bijna 
vooraan in de zaal is nog een stoel vrij en 
daar ga ik zitten. Nu is het een kwestie 
van wakker blijven. 

Namens het bestuur heet voorzitter Hank 
Hoogwout iedereen welkom. Zij doet ver
slag van de gebeurtenissen van het afge

Vergaderen met vogelaars is niet saai
DOOR CAROLINE WALTA – FOTO’S: BOUDEWIJN SCHREINER
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Het huidige bestuur (behalve Frits IJzendoorn).



lopen jaar (waarover u later alles kunt 
teruglezen in het verslag van de bekwame 
notuliste AnneMarie Plate). Vervolgens 
worden de notulen, het jaar en financieel 
verslag doorgenomen. Er ontstaat discus
sie over de duur van de verleende dispen
satie aan de voorzitter en secretaris, maar 
aangezien dit zich vóór mijn ‘actieve tijd’ 
heeft afgespeeld, kan ik het niet helemaal 
volgen en besluit ik dit punt even te laten 
voor wat het is. De vaart komt er weer in. 
Gemeld wordt dat Ton Haase zich kan
didaat heeft gesteld voor de vrijkomende 
functie van secretaris en het bestuur 
verwelkomt hem (gezien de bepalingen 
uit de statuten in eerste instantie) als 
bestuurslid. Ton neemt op uitnodiging 
van het bestuur en onder luid applaus 
plaats achter de bestuurstafel. Dat gaat 
voorspoedig. Misschien kan ik op de te
rugweg nog even uilen gaan kijken! 

Bij het vervolg van het punt over de be
stuurssamenstelling ontstaat er wat roe
ring in de zaal. Aangegeven wordt dat 

Frederik Hoogerhoud zich kandidaat 
heeft gesteld voor de functie van voor
zitter, aangezien deze termijn eveneens 
is verstreken. Het bestuur geeft hierop 
aan dat het volgens de statuten niet mo
gelijk is rechtstreeks op deze functie aan
spraak te maken. Een kandidaat wordt 
eerst voorgedragen als bestuurslid en 
nadat hij/zij is toegetreden, is het aan de 
ALV een voorzitter uit het bestuur te kie
zen. Bovendien wordt verwezen naar een 
eerder voorstel, in de loop van het jaar 
(2008) over te gaan tot vervanging van de 
voorzitter en hierover in de vólgende ALV 
(2009) een besluit te nemen. 
Het wordt nu opvallend rumoeriger in 
de zaal. In het kort komt het erop neer 
dat Frederik uitspreekt dat hij direct aan
gewezen wil worden als nieuwe voorzitter, 
maar dat het bestuur vasthoudt aan de 
eerder gemaakte afspraken. 
Verschillende mensen steken hun hand 
op en één voor één krijgen zij het woord. 
Gevolgd door een weerwoord van het be
stuur. Mijn beeld van saaie ledenvergade
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De bestuurstafel met rechts de beoogde nieuwe voorzitter, Frederik Hoogerhoud.



ringen begin ik langzaam te herzien. 
De klokt tikt onverbiddelijk door en het 
wordt (figuurlijk en letterlijk) behoorlijk 
heet in de ruimte. Het verzoek om een 
schorsing wordt ingewilligd. Het voelt als 
de reclamepauze tijdens een actiefilm. Ik 
moet éven bijkomen. En ik ben niet de 
enige. Als de vergadering wordt hervat lij
ken de gemoederen wat bedaard en wordt 
er gestemd. Het voorstel Frederik te laten 
toetreden tot het bestuur en alle leden in 
een extra ALV nog vóór de zomervakan
tie de gelegenheid te geven uit het nieuwe 
bestuur een voorzitter te kiezen, wordt 
aangenomen. Frederik wordt uitgeno
digd door het bestuur en met wederom 
applaus in de zaal neemt ook hij plaats 
achter de bestuurstafel. Voordat het tijd 
is voor de aftiteling, krijgen we nog een 
mooie toegift. 
Hoewel de presentatie van Tom Loorij 
over 25 jaar inventarisatierapport van
wege het late tijdtip is verplaatst naar de 
volgende vergadering, staat hij tóch in de 
schijnwerpers. Het bestuur verrast hem 
voor zijn onvermoeibare inzet namelijk 

...en toont met zijn vrouw Loes trots zijn laatste 
inventarisatierapport.

met... een Gouden Wulp, ingezet met een 
briljant! Een (letterlijk!) schitterend slot 
van een bewogen vergadering. 

�

Tom Loorij krijgt de Gouden Wulp opgespeld....

Jaar van de scholekster: doe mee!
Dit jaar vragen SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogel-
bescherming Nederland speciale aandacht voor de Scholekster, 
waar het - ongemerkt - al jaren slecht mee gaat. Door middel 
van verschillende deelprojecten proberen zij beter inzicht te 
krijgen in de aantallen, verspreiding, broedbiologie en de pro-
blemen waar deze typisch Nederlandse soort tegenwoordig 
mee te kampen heeft. Als u meer wilt weten en waarnemin-
gen voor het project wil doorgeven, neemt u dan een kijkje op 
www.jaarvandescholekster.nl



Op één van de toen nog spaarzame 
zonnige vooravonden het was half 
april druppelden de eerste bestuurs en 
commissieleden de kantine van de HALO 
aan de Sportlaan binnen. 
Loes Jalink, al druk bezig met het opzet
ten van de promotiewinkel, Idde en John, 
bezig met de catering en de zaalindeling en 
de familie Loorij met het opzetten van de 
schermen, tafels en projectieapparatuur. 
AnneMarie en Hank (mèt flessenopener, 
die John dus vergeten was) en tot slot 
Ed Opperman completeerden het stel, dat 
voor de organisatie van de Eerste Haagse 
VogelLedenwerfactie van het nieuwe mil
lennium getekend had. De zonovergoten 
kantine werd deels verduisterd met HVB
vlaggen en deels door de voortgang van de 
natuur in het donker gezet. Ons lichtper
soneel, Idde en AnneMarie, deed de rest. 

Zo’n dikke veertig vogelwijkers op leeftijd 
waren op de oproep in de Vogelwijkkrant 
afgekomen (sommigen al rond kwart over 
zeven!) en werden even later door Hank 
middels de presentielijst voor eeuwig vast
gelegd. John, als barman deze avond aan
wezig, voorzag een ieder van koffie, thee 
en een koekje. Na de introductie van de 
HVBaanwezigen door Hank ging Ed in 
topvorm! als eerste hard van stapel. 
Deze rashaagsespreker had binnen 5 mi
nuten de gehele zaal al plat met om maar 
eens te beginnen het voorleggen van de 
eerste keuzemogelijkheid voor de aanwe
zigen: veel tekst en weinig plaatjes of an
dersom. Ze kozen natuurlijk voor veel 

plaatjes, die in ijltempo, voorzien van even 
rapkomisch commentaar, voorbij kwamen. 
Regelmatig zag ik Hank hinnikend in haar 
stoel hangen: zowel samen als alleen kun
nen deze heren er wat van. Tom, de andere 
heer en diamantenWulpdrager, werd na 

ledenwerf... Actie!
DOOR JOHN WOUDSTRA

een korte pauze met drank geïntrodu
ceerd en dáár ging de tweede sneltrein het 
station uit. Met mooie geluidsfragmenten 
werd het publiek tóch nog een soort quizje 
voorgehouden. Veel reactie uit de zaal, met 
redelijk wat vogelkennis, werd gepareerd 
met nóg meer info. De korte discussie aan 
het eind van de avond, weer door Ed ge
leid, werd als zeer waardevol ervaren. 

Helaas was de afspraak de zaal rond 22.00 
leeg op te leveren, anders weet ik zeker dat 
we tot in de kleine uurtjes hadden kunnen 
doorgaan. Aan Ed en Tom zou het zeker 
niet gelegen hebben, die hadden stof voor 
wel drie avonden bij zich! Het resultaat: 12 
nieuwe leden. Met andere woorden: “snel 
weer een nieuwe NieuweLedenAvond!” 

Negen ganzenpullen op 11 april in de Starrevaart.
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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
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Ondanks een koel voorjaar (“slow spring” 
klinkt bijna net zo lekker als “slow food” 
of “slow sex”) zong de eerste tjiftjaf al op 
2 maart. Daarop volgden oever- en boeren-
zwaluw (20 resp. 29 maart), fitis en blauw-
borst (31 maart), zwartkop (laat: 9 april), 
gekraagde roodstaart (12 april) en tenslotte 
de nachtegaal (14 april). 

Daarnaast werden waarnemingen ge
daan van soorten die vroeger bedui
dend talrijker waren dan nu: een patrijs 
in de Leidschendammerhout, een bonte 
kraai in het Panbos, een kerkuil aan de 
Wassenaarse weg en maar liefst 12 ring-
mussen in Park ‘De Verademing’. De di
versiteit aan spechten in de stad is groot: 
naast de gebruikelijke grote bonte en groene 
werden ook zwarte (Beukenhorst) en 
kleine bonte (Waalsdorp en Haagse Bos) 
gezien. 

De Haagse parken zijn sowieso zeer de 
moeite waard als vogelgebied. Werden in 
het Haagse Bos tijdens een HBVexcursie 
onder leiding van Frederik Hoogerhoud 
op 3 februari maar liefst 47 soorten ge
zien, in de Scheveningse bosjes werd de 
klapper van deze periode waargenomen. 
Op nota bene de ochtend na de tumul
tueuze ALV ontdekten Nicolette Rab en 
Ton Haase een Pallas’ boszanger. Op zich
zelf al een zeldzame soort in Nederland, 

maar nog bijzonderder, omdat het hier 
een voorjaarswaarneming betrof. Onze 
Pallas’ meende ongetwijfeld dat hij zich al 
diep in Siberië bevond, want hij zong uit 
volle borst en deed zijn bijnaam (kanarie 
van de taiga) alle eer aan.

Veldwaarnemingen

Rondom Den Haag, februari - april:
de kanarie van de taiga
DOOR WOUTER PLOMP

Pallas’ boszanger in de Scheveningse bosjes.
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DOOR LILY WEERDESTEIJN

Hij siert het wapen van Den Haag en 
staat bij menig voordeur als er een baby 
geboren is. Jan van den Ende heeft er 
zelfs een film over gemaakt. De ooievaar. 
Dat het goed gaat met deze soort is te 
merken, want in maart kwamen er zelfs 
twee binnen. Een jonge ooievaar die te 
water was geraakt, werd door een familie 
Nijlgans bijna verdronken. Zwaar onder
koeld kwam hij binnen. Het enige wat je 
kan doen is onder de warmtelamp leg
gen, dexametason toedienen en met rust 
laten. ‘s Avonds stond de vogel alweer op 
de hoge poten. Na een paar dagen ging 
hij weer de vrijheid in. Langer duurde 
het herstel van een volwassen ooievaar, 
afkomstig uit de omgeving van Ter Aar. 
De vogel was in een hele slechte condi

tie, mager, stond te wankelen op de lange 
rode poten, zat vol met luizen en had 
opgezwollen voeten (hongeroedeem?). 
Frappant was wel dat hij gelijk op een
dagskuikens reageerde. Schrokte gelijk 
een paar naar binnen. Braakte ze alleen 
weer snel uit. De vogel stond te rillen, 
was duidelijk ziek. Warmte en antibiotica 
waren nu belangrijk. De volgende dag 
braakte hij weer alles uit alleen zat er nu 
een klont ter grote van een tennisbal bij, 
die bestond uit ELASTIEKJES. Het arme 
dier heeft dat waarschijnlijk voor regen
wormen aangezien. Dit had een verstop
ping in de maag veroorzaakt waardoor 
hij sterk vermagerde. Op advies van een 
dierenarts kreeg hij slaolie om “door te 
smeren”. Dit deed hem goed, want hierna 
begon hij volop te eten en hield hij het 
voedsel binnen. De voeten slonken weer. 

 Vogelasiel De Wulp

Hoog op de poten

10

Blauwe reiger pikt een visje mee bij Vogelasiel De Wulp
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Hij at gewoon uit de hand was absoluut 
niet bang. Ik had niet het idee dat deze 
ooievaar zich buiten zou kunnen red
den, dus werd er rondgebeld. De vogel 
was welkom bij het N.O.P. (Nederlandse 
Opvang Papegaaien), waar nog een aantal 
ooievaars lopen. Hij is niet gekortwiekt en 
kan dus wegvliegen als hij wil. Ons beleid 
is eigenlijk, dat wanneer een vogel in zo’n 
slechte conditie binnenkomt, dit dier dan 
niet in leven te houden om een lijdensweg 
te voorkomen. 
Maar ja, wij zijn mensen en dan handel 
je wel eens ‘tegen beter weten in’. Onze 
ooievaar had een ring van het vogeltrek
station. We zijn benieuwd naar de gege
vens. U hoort het nog.

Hieronder volgen wat gegevens van an
dere bij ons binnen gebrachte geringde 
vogels.

Blauwe reiger: Geringd 3 juni 2004 in het 
vogelasiel, leeftijd 2e kalenderjaar.
Gevonden 19 okt 2007 in Wassenaar, ver
strikt in vistuig. Dood

Zilvermeeuw: Geringd 6 mei 2002 in Den 
Haag, leeftijd volwassen.
Gevonden 6 okt 2007 in Den Haag, ver
keerslachtoffer. Weer losgelaten.

Blauwe reiger: Geringd 14 juli 2006 in het 
asiel, leeftijd juvenile.
Gevonden 13 sep 2007 in Den Haag, ver
keerslachtoffer. Weer losgelaten.

Zilvermeeuw: Geringd 29 juni 1991 in 
Rozenburg (Esso raffinaderij), leeftijd 
nestjong. 
Gevonden 10 sep 2007 in Den Haag (Thor
beckelaan) verkeerslachtoffer. Dood.

Kl. Mantelmeeuw: Geringd 16 juli 2000 in 
Rijkevorsel Antwerpen België, leeftijd 3e 

jaars.
Gevonden 31 juli 2007 in Den Haag, draad
slachtoffer. Weer losgelaten.

Kl. Mantelmeeuw: Geringd 21 juni 2006 in 
Zele Heikant OVlaanderen België, leeftijd 
volwassen.
Gevonden 6 juni 2007 in Den Haag, ver
keerslachtoffer. Dood.

Kl. Karekiet: Geringd 15 sep 2002 in Sint 
Huibrechts  Hern Limburg België, leeftijd 
1e jaars.
Gevonden 15 mei 2007 in Zoetermeer, 
raamslachtoffer. Weer losgelaten.

Zilvermeeuw: Geringd 1 feb 2002 in Den 
Haag, leeftijd volwassen.
Gevonden 4 mei 2007 in Den Haag (Nieuwe 
Parklaan) verkeerslachtoffer. Dood.   

Aalscholver: Geringd 14 juni 2006 in 
Paskallavik, Skarvlo Kalmar Zweden, leef
tijd nestjong.
Gevonden 17 april Den Haag (Zuiderpark) 
tegen een gebouw gevlogen. Dood.

Meerkoet: Geringd 10 april 2006 in het vo
gelasiel, leeftijd volwassen.
Gevonden 7 maart in Den Haag, verkeers
lachtoffer. Dood.

Blauwe reiger:  Geringd 3 juni 2004 in het 
vogelasiel, leeftijd 1e jaars.
Gevonden 22 feb 2007 in Den Haag 
(Madurodam), gewond. Weer losgelaten.

Bosuil: Geringd 6 mei 2006 in Zoetermeer, 
leeftijd nestjong.
Gevonden 12 feb 2007 in Zoetermeer 
(Westerpark). Weer losgelaten.
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 Dag(deel)excursies

Contactadres CEl: Nicolette Rab 
Tel. CEL: 0�0-��� �� �� of  06-18 43 69 25, e-mail: lET oP!  hvbexcursies@live.nl

Zaterdag �1 mei �00�: Markiezaat (bij 
Roosendaal)
Ochtendexcursie met eigen vervoer **/***
(zie kader)
Deze excursie is vermoedelijk volgeboekt. Als 
u zich alsnog wilt aanmelden, dan kunnen 
wij u op de wachtlijst plaatsen.

Zaterdag � juni �00�: Enci-groeve 
(Maastricht)
Dagexcursie met 1 of 2 busjes */** (zie kader)
Leiding: Nicolette Rab
Bijzonderheden: we bezoeken deze oude 
kalksteengroeve speciaal met het doel de 
Oehoe te zien die daar jaarlijks nestelt. We 
zullen mogelijk onderweg of in de buurt van 
de groeve nog elders een gebied bezoeken. 
Vanwege de grote reisafstand is deze excursie 
duurder en gaat de tocht bovendien alleen 
maar door bij 1 of 2 volle busjes.
Verzamelpunt: Ministerie van Landbouw
Tijdstip: 8.00 uur
Opgave en kosten: deelnemers dienen zich 
op te geven door storting van € 32,50 (niet
leden € 35 en jeugdleden € 10,75) op het 
rekeningnummer van de penningmeester 
van de Haagse Vogelbescherming, afdeling 
excursies, o.v.v. ‘Maastricht’ (zie kader). Het 
bedrag dient vóór 1 juni 2008 te zijn ontvan
gen.

Zaterdag �1 juni �00�: nachtzwaluwentocht
Late (lange) dagexcursie met eigen vervoer ** (zie 
kader)
Leiding: Nicolette Rab
Bijzonderheden: we gaan ook dit jaar op
nieuw proberen deze prachtige nadrukkelijk 
aanwezige nachtvogel te zien en te horen. 
We gaan de Nachtzwaluw ditmaal dichter 
bij huis zoeken op de Leusderheide en wan
delen daar rond en langs het Leersumseveld 
op zoek naar Boomvalk en Geoorde Fuut. 
Eventueel wordt nog een ander in de buurt 
liggend gebied bezocht.

We zullen tegen de avond ergens een simpele 
goedkope (snack)maaltijd nuttigen.  
Verzamelpunt: Ministerie van Landbouw
Tijdstip: 12.00 uur
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdagavond �� juni �00�: Starrevaart
Avondexcursie met eigen vervoer ** (zie kader)
Leiding: Joop van Uden
Bijzonderheden: we maken een wandeling 
rond de plas.
Verzamelpunt: Ministerie van Landbouw
Tijdstip: 18.45 uur bij Ministerie van 
Landbouw of uiterlijk 19.15 uur op de par
keerplaats van de Starrevaart (einde Knip
laan)
Opgave: deelnemers dienen zich vóór 7 juni 
a.s. op te geven bij het contactadres
Kosten: vervoer.

Zaterdag � juli �00�: fietstocht flevopolder 
(Almere of lelystad) 
Dagexcursie ** (zie kader)
Leiding: Harriet Kolber
Bijzonderheden: we maken een fietstocht 
van een kilometer of 35 door het plassenge
bied waarbij we verschillende vogelhutten en 
uitkijkplaatsen gaan bezichtigen.  
Verzamelpunt: hal C.S. te Den Haag; NSkor
tingskaarten meenemen s.v.p.
Tijdstip: 8.15/8.20 uur
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres
Kosten: vervoer en fietshuur

Zaterdag 1� juli �00�: Tiengemeten
Dagexcursie met eigen vervoer *** (zie kader)
Leiding: Ton Haase en Joop van Uden
Bijzonderheden: we maken weer een flinke 
wandeling op het eiland doch nu onder wat 
prettiger en groenere omstandigheden dan 
de laatste tweemaal is geschied.
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Verzamelpunt: Ministerie van Landbouw
Tijdstip: 7.45 uur
Opgave: deelnemers dienen zich op te geven 
bij het contactadres
Kosten: vervoer en overtocht pont

Zaterdag � augustus �00�: Amerongse 
Bovenpolder en Blauwe Kamer
Dagexcursie met eigen vervoer**/***(zie kader)
Leiding: Jaap Zoet en Ton Haase
Bijzonderheden: we bezoeken deze mooie ge
bieden waar tevens een wandeling zal worden 
gemaakt.
Verzamelpunt: Ministerie van Landbouw
Tijdstip: 8.00 uur
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 1� augustus �00�: Kampina 
(Brabant)
Dagexcursie met eigen vervoer *** (zie kader)
Leiding: Jaap Zoet
Bijzonderheden: we maken een wandeling in 
dit heide en plassengebied.
Verzamelpunt: Ministerie van Landbouw
Tijdstip: 8.00 uur
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag �� augustus �00�: Vogelfestival
Dagexcursie met eigen vervoer */** (zie kader)
Leiding: o.a. Vogelbescherming Nederland, 
SOVON en Staatsbosbeheer (zie www.vogel
festival.nl)
Bijzonderheden: we kunnen collectief naar 
het Vogelfestival gaan (dat zowel op zaterdag 
als zondag plaatsvindt), als er voldoende be
langstelling voor is. Let op de kortingsbon
nen die in diverse vogeltijdschriften zullen 
verschijnen! 
Verzamelpunt: Ministerie van Landbouw 
Tijdstip: 8.00 uur
Opgave: deelnemers dienen  zich vooraf op te 
geven bij het contactadres
Kosten: vervoer en entree terrein

Zaterdag � september �00�: Vogelrustgebied 
Dr. Abraham Schierbeektuin
Ochtendexcursie * (zie kader)
Leiding: Hetty Mos
Bijzonderheden: op velerlei verzoek wordt dit 
unieke besloten gebiedje nogmaals bezocht. 
Er zullen in elk geval een hoop vogelsoorten 
waar te nemen zijn.
Verzamelpunt: ingang gebied hoek Laan van 
Poot / Boomkruiperlaan
Tijdstip: 9.00 uur
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres
Kosten: geen

 Dag(deel)excursies
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Vogelfestival
Op 23 en 24 augustus vindt weer het jaarlijkse Vogelfestival plaats in de Oostvaarders
plassen (Flevoland). Dit evenement wordt georganiseerd door Vogelbescherming 
Nederland, SOVON Vogelonderzoek en Staatsbosbeheer. Hier kunt u naar hartelust 
struinen langs meer dan honderd stands van o.a. reisorganisaties, vogelwerkgroepen 
en leveranciers van outdoormaterialen, vogelvriendelijke tuinproducten, camera’s, te
lescopen en verrekijkers. Het leuke is dat u veel producten kunt uitproberen. Nieuw 
dit jaar is een tweedehandsboekenmarkt. Verder wordt er een grote variatie aan le
zingen gegeven, zijn er diverse workshops en kunt u deelnemen aan een keur van 
excursies door dit unieke gebied. De jeugd kan spannende activiteiten doen met de 
WILDzoekers. Neem voor meer informatie een kijkje op www.vogelfestival.nl en zie 
ook de excursies, voor het plan van een gezamenlijk bezoek.
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Excursie naar het 
ooievaarsnest in Marlot
Op zaterdag 28 juni 2008 organiseert de 
Haagse Vogelbescherming de jaarlijkse 
excursie naar het ooievaarsnest in Marlot. 
De leiding is in handen van Jan van den 
Ende, maker van de film “Ooievaars 
natuurlijk”. Om 10.30 uur verzamelen 
we bij de hoek BezuidenhoutsewegHof
zichtlaan en wandelen vervolgens naar 
het ooievaarsnest. 
Ongeveer 1,5 uur lang zal Jan van den 
Ende ingaan op de achtergronden van 
de Haagse Ooievaar, over de ooievaars in 
Nederland en vooral over de bewoners 
van het nest in Marlot. 

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 mee-
rijden: 6 euroct. per km, af te rekenen met 
uw collega-deelnemer.

• Voor de (bus)excursies, waar kosten aan 
verbonden zijn, dient u het aangegeven 
bedrag te storten op Postbanknummer 
271.84.86 van de Vereniging voor Vogel-
bescherming 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 ver-

valt automatisch de vorige.
• Deelname aan excursies geschiedt op 

basis van het reglement deelname excur-
sies 2006. Dit reglement is voor belang-
stellenden verkrijgbaar bij Jan Pietersen, 
Hengelolaan 948, 2544 GK Den Haag.

• Op alle excursies zijn ook jongeren wel-
kom.

• Zwaarte excursies:
    *  lichte wandeling, geen conditie ver-

eist; 
   **   flinke wandeling, enige conditie ver-

eist;
  ***  lange wandeling of meerdere wande-

lingen, 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 
uitspanning kan worden bezocht.

 Dag(deel)excursies

Mogelijk zien we ook dit jaar de ou
ders met hun jongen op het nest zitten! 
Vooraf aanmelden is niet nodig. 
Nadere informatie kunt u verkrijgen bij 
de telefonische informatiepost: 
0174  21 38 25.

Ooievaar doet vliegoefeningen op nest in Marlot (2007)
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nastja Duijsters
Sinds 1999 zet Nastja zich in voor de 
Haagse vogels. Van huis uit kreeg ze liefde 
voor de natuur mee. Haar vader was een 
echt buitenmens en heeft haar al jong ge
leerd van de natuur te houden. 
Als geboren en getogen Haagse, kent 
ze alle mooie plekjes van onze stad. 
Wandelend met haar honden, merkt ze 
hoe onzorgvuldig de laatste jaren met 
de natuur wordt omgesprongen. Steeds 
vaker moet het groen wijken voor huizen 
en wegen. Haar ergernis hierover, heeft 
zij omgezet in positieve actie: “Wie zich 
ergert, moet zelf iets ondernemen!” Dus 

Een gouden wulp krijg je niet zomaar...
DOOR DIEUWERTJE

Dieuwertje in gesprek met drie kersverse Gouden Wulp-dragers.
Het is altijd weer een verrassing te horen hoe enthousiast mensen over hun 
vrijwilligerswerk vertellen. Hoewel de kranten vol staan van sombere berichten over een 
nijpend tekort aan vrijwilligers, blijkt de realiteit gelukkig anders. Wat beweegt deze 
enthousiastelingen zich vrijwillig in te zetten voor de Haagse vogels?

is Nastja op eigen initiatief het vogelasiel 
binnengelopen en heeft haar diensten 
aangeboden. Heel wat avonden en och
tenden heeft zij de asielvogels verzorgd.

Toen dit werk op den duur te zwaar bleek, 
heeft de HVB  in de persoon van Erik 
Evers, de toenmalige voorzitter van de 
commissie Veldwerk  haar gevraagd deel 
te nemen aan de commissie Veldwerk. 
Een goed idee, want al jaren is zij een on
misbaar onderdeel van deze commissie. 
Notuleren, jaarverslagen maken, bemen
sing van stands, tellen van stadsvogels, 
cateren, meehelpen tijdens werkdagen, 
toezicht houden op handhaving van Arbo
regels... het is allemaal geen probleem 
voor Nastja. Een echte duizendpoot, die 
dankzij de ervaringen opgedaan in haar 
werkzaam leven (zorg voor gehandicapte 
kinderen) van veel markten thuis is.

Naast de HVB kan ook de Egelopvang op 
Nastja rekenen. Ook hier is haar bijdrage 
veelzijdig: schoonmaken, injecteren van 
zieke dieren, standwerk, etc. 
Op de vraag of haar echtgenoot deel
neemt aan al deze activiteiten, is het ant
woord simpel: hij helpt haar liefdevol op 
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weg met een lekker kopje koffie. Naar 
eigen zeggen verdient hij dan ook “een 
pootje van de Gouden Wulp”. 

Tot slot nog een onbescheiden vraag naar 
de herkomst van haar bijzondere voor
naam. Nastja blijkt een verkleining van 
Anastasia. Deze mooie Russische naam 
kreeg zij van haar moeder, die ten tijde 
van de revolutie vanuit Rusland naar 
Nederland vluchtte. Tsja, zo blijkt een 
verafgelegen revolutie positieve gevolgen 
te hebben voor de Haagse vogels. Een 
wonderlijke gedachte, die tot bespiege
ling stemt. 

En last but not least: de redactie feliciteert 
Nastja van harte met haar welverdiende 
Gouden Wulp. 

Johan van Gogh
Johan (met de klemtoon op de laatste 
lettergreep) blijkt een bescheiden man. 
Natuurlijk is hij aangenaam verrast door 
het feit dat hem een Gouden Wulp ten 
deel is gevallen, maar tegelijkertijd is hij 
verbaasd. In zijn ogen zijn er veel ande
ren die eerder in aanmerking komen. Zijn 
eigen bijdragen acht hij niet uitzonderlijk 
groot, maar desgevraagd wil hij er toch 
over vertellen.

Vanaf zijn vroege jeugd in Laren (het 
Gooi) is hij omringd door de natuur. De 
vogels boeien hem en al jong is hij met 
vriendjes in de weer om nestkasten te 
maken. Het lidmaatschap van de N.J.N. 
(Nederlandse Jeugdbond Natuurstudie) 
verdiept zijn interesse in de natuur. 

Serieus worden waarnemingen gedaan. 
Dat hierbij veel vernuft te pas kwam, blijkt 
uit een artikel van de hand van Johan c.s. 
dat in november 1940 in “Amoeba” (het 
blad van de N.J.N.) verschijnt. Een citaat: 
‘Reeds enige jaren hebben we geprobeerd om na 
te gaan hoeveel maal mezen hun nest bezoeken 
gedurende de periode van nestelen, broeden en 
voeren. Hiervoor maakten we op het nestkastje 
een vliegstokje, dat werkte als een schelknop. 
Een toestel, dat electrische stroom via het vlieg-
stokje ontving, maakte op een bewegende pa-
pierrol een dwarsstreepje als een vogel op dat 
stokje ging zitten. Constructiemoeilijkheden 
deden de pogingen telkens weer mislukken. 
Doch dit jaar slaagden we er in, er een te 
maken, die goed voldeed. De vogels gebruikten 
het stokje alleen als ze naar binnen gingen, 
zodat dubbel tellen door een teveel aan streep-
jes niet voorgekomen is.’

Via een ingewikkeld apparaatje met pa
pierrollen, zelf gebouwd (voornamelijk 
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uit de meccanodoos), werd cijfermate
riaal verzameld en in nauwkeurige gra
fieken vertaald. De jonge Johan en zijn 
vrienden beschrijven alle details. Nog een 
klein citaat: ‘...Het aantal jongen bedroeg 9. 
De eerste dag werd elk jong 169:9=18 maal ge-
voerd. De 6e - 57 maal, de 12e - 71 maal, de 
18e - 67 maal. Elke voedering van ongeveer de 
6e tot de 12e dag leverde een rups op, die juist 
veel voorkwam op een linde vlak bij de kast. 
Dat kostte rond 5000 rupsen het leven!’ Zie 
bijlage. 

oude PTTterrein) en het naastgelegen 
Blankenhoeve. Vanaf 1989 inventariseert 
hij De Paauw en Bos Ruys. Je zou bijna 
spreken van een uit de hand gelopen 
hobby...

Heeft Johan adviezen voor de HVB? 
Nee, hij spreekt vol lof over de uitstekende 
excursies die de CEL organiseert. Zo heeft 
hij veel goede herinneringen aan excur
sies naar o.a. de Oostvaardersplassen, 
Vogelenzang en de Maasvlakte. Vroeger 
veelal met de bus, tegenwoordig dikwijls 
met eigen vervoer. De laatste jaren is het 
excursieaanbod zelfs fors uitgebreid. 
Een prima zaak! Op vergaderingen zult 
u Johan minder vaak aantreffen; dat is 
niks voor hem. Maar voor de komende 
excursies naar de Ankeveense Plassen of 
de Bommelerwaard gaat hij zich zeker in
schrijven.

Aan het einde van ons gesprek staat voor 
mij vast, dat Johan zijn Gouden Wulp te
recht heeft gekregen. Ik wens hem er van 
harte geluk mee.

Vincent van der Spek
Verenigingen  dus ook de HVB  zijn 
altijd op zoek naar daadkrachtige, des
kundige leden. Maar de ervaring leert dat 
het lastig is dit soort mensen binnen te 
halen. Vaak zijn het vrije vogels, die hun 
eigen weg gaan. Hoe vang je zo’n vrije 
vogel? Natuurlijk: door hem een Gouden 
Wulp op te spelden! Ik weet het natuur
lijk niet zeker, maar ik vermoed dat der
gelijke gedachten door de hoofden van 
de bestuursleden hebben gespeeld toen 

Aantal voederingen op 1e, 6e, 12e en 18e dag van 
een nest met 9 mezen; mei 1940.
Verticale as: gemiddeld aantal voederingen. 
Horizontale as: tijdstip op de dag

Het onderzoek met dit vernuftige appa
raat wordt jarenlang volgehouden, want 
in juli 1942 verschijnt een vervolg van de 
waarnemingen. Ditmaal zijn de onder
zoekingen toegespitst op de pimpelmees. 
Als dit geen enthousiaste vogelaars zijn, 
dan is niemand dat!
Zijn studie politicologie aan de Universi
teit van Amsterdam en de aansluitende 
jaren als vader van een jong gezin, maken 
dat de vogelhobby even naar de achter
grond verdwijnt. 
Rond 1976 krijgt Johan weer meer tijd 
voor zijn hobby. Hij wordt lid van de 
HVB en gaat tellen in Voorlinden (het 



ze besloten Vincent van der Spek te ver
rassen met een Gouden Wulp. 

Vincent is sinds 1992 lid van de HVB. Een 
enthousiaste vogelaar, met een onstuit
bare energie en veel kennis van zaken. Als 
19jarige leidde hij al HVBexcursies. Eerst 
dagexcursies, maar al gauw ook weekend 
en seniorenreizen. Ook verschenen heel 
wat artikelen van zijn hand in De Wulp. 
Zijn interesse bestrijkt veel terreinen. 
Natuurlijk is het boeiend om ’s morgens 
vroeg op het havenhoofd of de Vulkaan 
trekvogels te tellen. Maar, vogels ringen 
bij het Vogelringstation Meijendel, broed
vogels inventariseren voor SOVON, het 
redactielidmaatschap van Dutch Birding, 
artikelen schrijven voor vogeltijdschrift 
“Limosa” of het ontwerpen van de web
site www.vwgdenhaag.nl zijn ook boei
ende bezigheden. De wereld van de vogels 
is immers oneindig veelzijdig. Vincent er
vaart dat dagelijks. 

De samenwerking tussen Vincent en 
de HVB heeft hoogte en dieptepunten 
gekend. Teleurstelling over het achter

wege blijven van bronvermeldingen in 
“Broeders, trekkers en dwalers” en de 
gang van zaken rond het artikel over exo
ten in Den Haag leidde er indertijd toe 
dat Vincent zijn vleugels elders uitsloeg. 
Gelukkig is de samenwerking nu weer 
prima. De HVB sponsort de werkzaam
heden bij het Vogelringstation en zet zich 
 samen met Vincent  in voor het creëren 
van een zeehonden en trekvogelstrandje 
aan het zuiderhavenhoofd. Vincent leidde 
in april een dagexcursie voor HVBleden 
op de Maasvlakte. Eind goed, al goed. 

Ook naast zijn vogelhobby, heeft Vincent 
een druk bestaan. Op de Haagse Hoge
school is hij werkzaam als docent en ad
juncthoofdredacteur van “Atrium” (de 
krant van de hogeschool). In Delft volgt 
hij de fulltime hboopleiding Bos en 
Natuurbeheer. Of zijn vriendin hem ooit 
ziet...? Daar bemoeit de redactie zich niet 
mee. 

Wat is zijn mening over De Wulp? Zou hij 
weer eens een bijdrage willen leveren? 
Vincent heeft een heldere visie, die hij niet 
onder stoelen of banken steekt. Graag 
minder bestuurlijke informatie en meer 
artikelen over vogels. Spontaan geeft hij 
nog een tip: een collage van bij andere vo
geltijdschriften gepubliceerde nieuwtjes 
(‘het gras van de buren’) kan het blad ver
levendigen. Deelname aan de redactie zit 
er niet in; teveel andere vogelzaken vra
gen zijn aandacht. 

Tot slot feliciteert de redactie Vincent met 
zijn Gouden Wulp. Hij heeft hem beslist 
verdiend! 
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Het initiatiefvoorstel, “Wie de mus niet 
eert, is de ooievaar niet weerd” is van 
PvdAraadslid Willem Minderhout. Het 
was hem opgevallen dat hij bijna nooit 
meer een mus zag in Den Haag en bij in
ventarisaties in de binnenstad bleek dat 
er geen mus gehoord was. Dat was voor 
hem de reden een voorstel te lanceren 
om de mus terug te krijgen in de stad. 
Op woensdag 5 maart presenteerde hij in 
clubhuis “De Mussen” zijn voorstel.

Wat zijn de drie hoofdoorzaken van 
teruggang van de mus?
1.  Het verwijderen van struiken en heg

gen, waardoor dekking verloren gaat.
2.  Er zijn veel minder onkruidveldjes en 

rommelhoekjes, die vanwege zaden 
en insecten een bron van voedsel vor
men.

3.  Moderne nieuwbouwwijken bieden 
nauwelijks nestgelegenheid, omdat alle 
gaten en kieren zijn dichtgestopt en de 
toegang onder de dakpannen met vo
gelschroot (dit is wettelijk verplicht) 
wordt versperd. Ook bij renovatie van 
oudere huizen wordt vogelschroot 
aangebracht, waardoor bestaande nest
plaatsen verloren gaan.

Welke maatregelen zijn nodig?
1.  De restanten van de mussenpopulatie 

inventariseren en in kaart brengen. 
Daar kunnen we als groene verenigin
gen (HVB, IVN, KNNV en AVN) iets 
aan doen, door de resterende mus
senpopulaties  die er nog zijn door te 
geven, zodat van daaruit maatregelen 
genomen kunnen worden om de mus 
weer op te laten rukken in de stad.

De huismus terug in de stad
DOOR HETTY MOS

Begin februari werd ik gebeld door Manon van de leur van de PvdA fractie in Den Haag. 
Ze was op zoek naar mussenstraten of -flats voor een actie, maar ze had geen idee hoe 
ze er uit zagen. De bouwtekeningen zijn door gemaild en toen werd het stil. na een week 
of twee ben ik eens gaan informeren of de kasten nog nodig waren en toen bleek het een 
spoedklus te worden, die uitkwam op twee mussenstraten en twee mussenflats, die door 
de PvdA cadeau gedaan zouden worden aan clubhuis “De Mussen” op de Hoefkade.
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2.  Waar komen nog mussen voor en hoe 
komt dat? Is er sprake van bedreiging 
en is die weg te nemen?

3.  Is er teveel ondergroei verdwenen in 
deze stad? Ligt dat aan de gemeente of 
zijn de tuinen van particulieren ‘mus
onvriendelijk’ geworden?

4.  De voedselvoorziening van mussen 
(en andere vogels) verbeteren door het 
hele jaar te voeren, maar wel gericht. 
Bijvoorbeeld met de cilindervormige 
‘birdfeeders’ of de grofmazige voeder
hokken, waar de kleinere vogels door 
de mazen van het gaas bij het eten kun
nen komen.

5.  Voldoende nestgelegenheid bieden. 
Het verdwijnen van nestgelegenheid 
is vooral een bouwkundig probleem. 
Huismussen nestelen het liefst in 
holtes van huizen of onder dakpan
nen. Door moderne bouwmethoden 
nemen de mogelijkheden snel af, waar 
ook de gierzwaluw (kampioen insec
teneter) onder te lijden heeft. Inbouw 
nestblokken en de nieuw ontwikkelde 
‘vogelvide’ moeten hiervoor een oplos
sing bieden.

 
De reacties
De reacties op het voorstel waren posi
tief. De Haagse Vogelbescherming en het 
Haags Milieucentrum hebben hun me
dewerking toegezegd. Woningcorporatie 
Staedion wacht vol spanning de ontwik
keling rond de ‘vogelvriendelijke’ daken 
af en heeft dit punt alvast op de agenda 
gezet om te kijken of het ingepast kan 
worden in hun bouwprogramma. Ook 
clubhuis “De Mussen” is enthousiast ge
raakt door het voorstel en gaat nu met de 

kinderen zelf nestkasten bouwen en be
schilderen. De vier kasten die ze van de 
PvdA kregen zullen ook nog vrolijk ver
sierd worden.

ophangen
Voor de presentatie van het plan waren 
vertegenwoordigers aanwezig van Vogel
bescherming Nederland, de Haagse 
Vogelbescherming (Jaap Grijmans en 
Hetty Mos), het Haags Milieu Centrum, 
Woningcorporatie Staedion en vertegen
woordigers van bewonersorganisatie De 
Paraplu en de Binckhorst. Clubhuis “De 
Mussen” werd vertegenwoordigd door di
recteur Marga van Lieshout.
Als vertegenwoordiger van de gemeente 
was de wethouder uitgenodigd.

Wethouder Baldewsingh nam een mus
senflat in ontvangst, die met enig fees
telijk vertoon aan de gevel van clubhuis 
“De Mussen” zou worden opgehangen. 
De Wethouder, die last van hoogtevrees 
heeft, volbracht deze taak met ware doods
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verachting. Bij zijn veilige terugkeer op de 
begane grond werd hij luid toegejuicht 
door kinderen uit de buurt. Het ontlokt 
de wethouder de verzuchting: “Het leven 
van een wethouder is vol gevaren”. Hij 
voegde er nog aan toe dat hij wel voor de 
terugkeer van leuke vogeltjes was, maar 
doordat er op vele plaatsen hele ladingen 
brood en eten (voor de vogels) neerge
gooid wordt, dit alleen maar meeuwen 
en duiven (ook ratten) aantrekt. Deze 
veroorzaken weer overlast en daar wil de 
wethouder paal en perk aan stellen. 

(Zijn voorstel tot een algeheel voederverbod 
heeft het niet gehaald in de gemeenteraad 
omdat dan, zelfs bij strenge vorst, geen winter-
voederactie door de HVB meer gegeven mocht 
worden en je zelfs met je (klein)kind de eendjes 
niet zou mogen voeren. HM.) 

Een kijkje in het nest 
met de vogelwebcam
Zonder de vogels te verstoren een 
kijkje nemen in hun nest?

Dan kan via internet. Een selectie van de 
meest bekende websites:
• www.beleefdelente.nl (site van Vogel

bescherming Nederland met live beelden 
van maar liefst zes nesten)

• www.evenementgemist.nl/mortel (beelden 
van de broedende slechtvalk in de KPN
toren in de NoordBrabantse plaats De 
Mortel)

• www.werkgroepslechtvalk.nl (onder de 
knop ‘live beelden’ verschillende slecht
valk en torenvalk nesten)

• www.mezenkast.nl (momenteel overnacht 
er een koolmees in de kast, komt er een 
partner bij en gaan ze een nest bou
wen?)

N.B.: op www.staatsbosbeheer.nl konden we 
vorig jaar genieten van live beelden van het 
zeearendnest in de Oostvaardersplassen, maar 
dit jaar hebben de vogels een nieuw nest ge
bouwd waar geen webcam staat. Niettemin 
worden we via de site op de hoogte gehouden: 
uit de luchtfoto’s die Staatsbosbeheer onlangs 
bestudeerde, blijkt dat het zeearendpaar daar 
momenteel twee(!) jongen heeft.
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De geelvoorhoofdamazone, de oranje
vleugelamazone, de pruimkopparkiet, de 
witvleugeldikbek en de blauwvoorhoofd
amazone zijn in 2007 niet meer waarge
nomen. Wel is er nog tenminste één maar, 
mogelijk zijn er twéé blauwe halsband
parkieten (opaline mutanten) aanwezig. 
De derde die was voorzien van een smalle 
rode voetring, is op 31 maart 2007 over
leden. Zij was geboren op een afstand 
van 19020 m van de plek waar zij dood 
is aangetroffen en zij is anderhalf jaar 
oud geworden. Zij is vermoedelijk na te 
zijn ontsnapt, met de verwilderde hals
bandparkieten meegevlogen naar de 
gemeenschappelijke slaapplaats en is 
daarna in de omgeving gebleven. Ze is 
overleden aan een Capillaria en Ascaridia 
infectie (haar en spoelworm), iets wat bij 
kooivogels wel meer voorkomt, maar wat 
bij de dode verwilderde wildkleur van de 
halsbandparkiet bij diverse dode vogels 
niet is aangetroffen. De verwilderde hals
bandparkieten overlijden meestal aan een 
trauma als gevolg van een botsing, waar
schijnlijk door het verkeer. Andere doods
oorzaken zijn veermijt, papegaaienziekte, 
predatie en verwondingen aan poten en 
vleugels. 
Een soort die het echter buitengewoon 
goed doet is de senegalpapegaai Poice

phalus senegalus of te wel het bonte boer
tje. Nadat ik in 2006 constateerde dat er 
twee jongen waren geboren maar niet het 
exacte broedproces heb kunnen volgen 
en ook geen foto van de pas uitgevlogen 
jongen als bewijsmateriaal kon tonen, 
heb ik de vogels continu geobserveerd. De 
exacte broedplek is wel gevonden maar 
helaas kreeg ik van de eigenaren van het 
terrein niet de gelegenheid om het broed
proces en het voedergedrag van nabij te 
volgen. Op 14 april stelde ik vast dat het 
paartje was gaan broeden. Verrassend ge
noeg zijn ook de twee jongen niet meer 
op de nachtslaapplaats teruggekeerd. Ze 
overnachten dus ook bij de ouders nabij 
de nestboom. 
Er brak een rustige ‘stalk’ tijd aan. Het 
uitvliegen van de nieuwe jongen werd ver
wacht na 23 juli. Op 8 augustus kreeg ik 
van mevrouw De W., die nabij het foera
geergebied woont en waar ik regelmatig 
contact mee heb, een berichtje dat er een 
jonge senegalpapegaai is gezien. 
Tussen 8 en 28 augustus was het jong re
gelmatig te zien, het verraadde zich veelal 
door een eksterachtig geluid. Door hun 
goede camouflage kleuren zijn de sene
galpapegaaien nagenoeg niet te vinden 
tussen de geel groene bladeren. De ou
ders en de drie jongen (twee uit 2006 en 

Voorburg: een open volière 
DOOR MARTIN VAN DE REEP

In vervolg op het relaas dat ik in december �00� opmaakte van de vele, in Voorburg 
voorkomende exotische vogels (zie De Wulp nr 1, �00�), wil ik graag aangeven hoe het 
deze vogels is vergaan. Dit is mede ingegeven door het feit dat er vrijwel geen literatuur 
blijkt te zijn over de beginperiode van de halsbandparkieten. 
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één uit 2007) sliepen nog steeds bij de 
nestplaats. 
Op 3 september gebeurt er echter iets 
vreemds, er werden twéé jonge senegal
papegaaien gezien! Heb ik mij vergist? 
Zou er niet één jong maar toch twéé jon
gen zijn geboren? Deze vraag bleef ons 
lange tijd bezig houden. Op 17 november 
waren de senegalpapegaaien niet meer 
te traceren, ze zaten niet op de bekende 
slaapplaatsen en waren ook overdag afwe
zig. Op 25 november verschenen ze echter 
weer op de ‘normale’ plaatsen. Er worden 
ook later nog regelmatig twee jongen 
gezien. Na wat observatiewerk bleken 
er vlak voor zonsondergang echter twee 
vogels een andere kant op te vliegen. De 
locatie waar ze naartoe vlogen was niet te 
achterhalen. Enkele dagen later begon er 
enige tekening te komen in het verhaal. 
Op de slaapplaats waren toen acht sene
galpapegaaien aanwezig! De vreemde ver
plaatsingen en het tweede jong zijn dan 
ook plots beter te verklaren. Het tweede 
jong bleek van een ander broedpaartje te 
zijn. Er was dus een onopgemerkt tweede 
broedpaartje! 
Er is dan ook een duidelijke scheiding tus
sen de senegalpapegaaien waar te nemen. 
Er vliegt een groep van vijf en een groep 
van drie naar de slaapplaats, maar veelal 
zoeken ze elkaar, vlak voor de vlucht naar 
de gemeenschappelijke slaapomgeving al 
op. De groep van drie slaapt wel in de na
bijheid van de groep van vijf maar in een 
andere boom. 
Ter verduidelijking, de senegalpapegaaien 
slapen namelijk niet zoals de halsband
parkieten in één zo compact mogelijke 
groep, in zo min mogelijk bomen die als 

het even kan boven het water hangen. 
De senegalpapegaaien hebben voorkeur 
voor het slapen in de luwte van ekster of 
kraaiennesten. Ze vliegen dus wel naar 
een vaste locatie, maar verspreiden zich 
daarna over de in de buurt verspreide 
eerder genoemde nesten. Omdat de ek
sters en kraaien hun broedgebied wel 
in de gaten houden maar meestal niet 
binnen 10 m van hun nestlocatie slapen 
en de senegalpapegaaitjes pas vlak voor 
zonsondergang arriveren, is er niet veel 
strijd rond de slaapplaats, wel is het las
tig om dit, vanwege het afnemende licht, 
op de gevoelige plaat vast te leggen. Als de 
kraaien en eksters hun nesten weer gaan 
opbouwen wordt het echter wel een beetje 
meer oppassen geblazen maar van de ek
sters en kraaien trekken ze zich toch re
latief weinig aan. De kraai werkt aan zijn 
nest en als hij stopt om in een iets ver
derop gelegen boom te gaan slapen krui
pen de senegalpapegaaitjes onder tegen 
het nest, zoals een mus in een ooievaars
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I.E. Heus, Den Haag
F. Steenstra, Den Haag
C. Fransen, Rijswijk
Mr H.J.G. Wyers, Den Haag
M.H. de Groot, Den Haag
W. Prins, Den Haag
L.C. Seckel, Wassenaar
G. Pasmans, Den Haag
C.M.L.J. Beekman-de Ruijter, Leidschendam
H.J.C. Reijn, Den Haag
M. Alkemade, Den Haag
I. Vrolijk, Voorburg
N. Baarschers, Den Haag
A.M.A. Nienhuis, Den Haag
Drs. F.J. Duparc, Wassenaar
Christina Foederer, Zoetermeer (jeugdlid)
Milu Chen, Den Haag (jeugdlid)
M.O.I. van Waasdijk, Den Haag
E. van Galen, Den Haag
I. Harland, Monster
S. Bhola-Visser, Den Haag
A.J. Bol, Den Haag
P.N. Peperkamp, Den Haag
S. van As, Den Haag
R. Tavecchio, Den Haag
C.P.M. Strijers-Muskens, Den Haag
E.M. Sikkes, Den Haag
G. Gutz, Den Haag
P.J. Leeuwendal, Den Haag
I. Hage-Damen, Den Haag
M. Michielsen, Den Haag
I.L. Weimar, Den Haag 

 nieuwe leden
nest en brengen daar de nacht door. 
Door de plotselinge komst van een 
tweede broedpaar nam de groep wel heel 
snel in aantal toe. Volgend jaar zullen de 
oudste jongen nog niet deelnemen aan 
het broedproces en zal de toename dus 
geschat kunnen worden op drie à vier 
exemplaren. In 2010 zullen ook de jon
gen geslachtsrijp zijn en zal het zeker in
teressant worden om de populatiegroei te 
observeren. Ook zal het interessant zijn 
om te volgen hoe de verspreiding van de 
slaapplaatsen gaat verlopen. 

Helaas heb ik op mijn vorige oproep om 
informatie ten aanzien van tellingen van 
halsbandparkieten tussen 1960 en 2003, 
geen reacties mogen ontvangen. 
Mijn emailadres is reepos@casema.nl

��

De ��+ reizen
De - uitsluitend !- positieve reacties op de inmiddels 
alweer enkele maanden geleden gehouden enquête 
over bovenstaande reizen, hebben er zeker toe bij-
gedragen, dat deze in elk geval niet uit het activitei-
tenprogramma van de CEl zullen verdwijnen. Aan 
allen die aan dit onderzoek hebben meegewerkt: 
onZE HARTElIJKE DAnK!
Wij raden alle belangstellenden aan de eerst-
volgende DE WUlPen in de gaten te houden, 
want daarin zullen nadere mededelingen volgen. 
nagenoeg zeker staat vast dat de excursie/reis in 
de tweede helft van april volgend jaar wordt ge-
pland. Maak alvast een aantekening in uw agenda!
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In 2006 tekenden wij een contract met 
het Duinwaterbedrijf ZuidHolland voor 
de productie van een natuurdocumen
taire over “het scheppen van voorwaar
den waardoor natuurlijke natte duinval
leien kunnen ontstaan”. Een hele mond 
vol en een klus, die heel veel inzet zou 
vragen.

Het begon met het weer. Je hebt nu een
maal veel licht nodig als je briljante film
scènes wilt schieten, of het nu om vogels, 
planten, insecten, of landschappen gaat. 
We waren intensief bezig met het filmen 
van een sluipwesp toen een donderslag 
ons duidelijk maakte dat er iets mis ging. 
De wind nam toe en enorme wolken joe
gen met een sneltreinvaart het land in. 
Een noodweer barstte los. Water viel met 
bakken over ons heen. De eerste reactie 
is dan: de veertig kilo geluid en beeldap
paratuur redden. Dat gaat redelijk snel 
met grote plastic zakken. 
Door en door nat besloten we te wach
ten op een pauze in het natuurspektakel. 
Toen die kwam, sjouwden we ieder onze 
twintig kilo, heuvel op en heuvel af. In 
de auto hebben we gelukkig van alles bij 
ons. Een droge overall is dan genieten! 
Deze wesp, hoe mooi ook, zult u niet 

zien in de film, want zij paste niet in het 
scenario. 
Bij de harkwesp, stonden wij op een zuid
helling te wachten tot zij met een prooi 
naar haar nest zou komen. Het duurde 
even en het was een tropische dag. Toen 
de wesp in haar hol was verdwenen, keek 
ik op de thermometer onder het statief: 
45 graden. Dit insect kreeg een rol in het 
begin van de film.

Zand, wind, water
DOOR JAN VAN DEN ENDE & MONIQUE VAN DEN BROEK

Een film over regeneratie van de natte duinvalleien in de Haagse duinen.
Duinwaterbedrijf Zuid-Holland vertoont op zondag �� juni deze documentaire van 
Monique van den Broek en Jan van den Ende in het Museon. De toegang is gratis. 
Kom kijken om 1�.�0 uur, 1�.00 uur, of 1�.�0 uur.
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Het was ook warm toen we bij een bui
zerdnest neerstreken. De schuilhut 
stond op zo’n honderd meter afstand 
van een horst, toen de jongen al flink 
groot waren. Met die hitte zag je ze niet, 
want ze lagen uitgeteld op het nest. Na 
drie dagen zwetend te hebben doorge
bracht, streek een gaai bij het nest neer. 
Vervolgens wandelde hij het hele nest 
door. Het was duidelijk: de jongen waren 
uitgevlogen en wij hadden voor niets in 
een gloeiende schuilhut gezeten. Nou 
ja, niets is voor niets, want je leert altijd 
wat. Al was het alleen maar dat je, als 
natuurfilmer, je nieuwsgierigheid moet 
bedwingen om niet in een nestboom te 
klimmen.

Omdat recreatie in de film mocht wor
den aangestipt, gebruikten we de komst 
van de slangenarend. Een grote groep 
mensen stond met telescopen de hemel 
af te zoeken. De slangenarend vloog af 
en toe zijn rondje boven ons. Gelukkig 
bleek “onze” groep te bestaan uit bona
fide vogelfotografen, die door rustig af 
te wachten de mooiste plaatjes schoten. 
Wij hebben de slangenarend en u kunt 
er van genieten in de film. 
Bovendien kunt u zien, wat we allemaal 
ontdekten in de tijd dat er geen slangen
arend was. Te zien in de film en u heeft 
er minder geduld voor nodig dan wij om 
het vast te leggen. Kom het allemaal gra
tis zien in het Museon.

De Bomenkapper
De Bomenkapper kapt of snoeit uw boom veilig, voor 
een vriendelijke prijs en met aandacht voor het dier-
leven in uw tuin.

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

boom en kan deze ook voor u planten.

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

Peter Waenink
06-13752132
070-7852161

www.bomenkapper.nl                            info@bomenkapper.nl
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Adressen
Bestuur
Hank Hoogwout voorzitter
Frits IJzendoorn penningmeester
Anne-Marie Plate secretaris
Jaap Grijmans lid
Ton Haase lid
Frederik Hoogerhoud lid
Idde Lammers lid
Marcel Nollen 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 

Ooievaar verjaardagkalender .................................... 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 (� st. A�) ................................ 2,00

denk aan najaars vogeltrek!

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”.

Verenigingswinkel
Voor informatie, publiciteit en verkoop

open elke 1e zondag van de maand in 
het vogelasiel 

van 1�.00 tot 1�.00 uur. 
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zin in wonen

Nelisse Makelaars B.V.   •   Statenlaan 128   •   2582 GW  DEN HAAG

Tel: 070 350 14 00   •   Fax: 070 350 66 86   •   E-mail: info@nelisse.nl
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