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Van de redactie

Al staat het woord ‘Haagse’ in onze naam, 
wij zetten ons ook in voor de vogels in de 
randgemeenten. Dit bracht ons op het 
idee een ‘Voorburgse Vogelavond’ te or-
ganiseren. Het doel: meer contact met de 
leden en onze vereniging bekendmaken bij 
niet-leden. 

We gingen aan de slag, boekten een 
ruimte, maakten een programma, een 
flyer, een persbericht en verspreidden het 
bericht over de regio. 
Het enthousiasme spatte er vanaf. De 
avond naderde, de laatste puntjes op de 
‘i’, we waren er klaar voor. 

De nacht ervoor had ik een droom: ik 
stond bij de locatie om de mensen wel-
kom te heten, maar er kwam niemand 
opdagen. Toen ik wakker werd, brak het 
zweet mij uit. Wat als deze nachtmerrie 
werkelijkheid zou worden?  

Op de ‘Voorburgse Vogelavond’ brak het 
zweet mij inderdaad uit. We hadden gere-
kend op zo’n 30 bezoekers en er versche-
nen er... 66. Snel stoelen bijzetten in de 
zaal, de catering informeren voor extra 
koffie en thee, de ramen wat verder open. 
Vervolgens achter een microfoon tegen-
over zoveel mensen, de druppeltjes prik-
kelden op mijn voorhoofd. 

De avond was een groot succes en pas 
ruim na de geplande sluitingstijd werd 
de zaal afgesloten. Mijn fles deodorant is 
leeg, maar ik ben vol van deze opkomst 
en dat zoveel mensen de vogels een warm 
hart toedragen!

Met dank aan: alle bezoekers, Tom & Loes 
Loorij, Martin van de Reep, Jouke Karper, 
Loes Jalink, Frederik Hoogerhoud en onze 
duizendpoot, Aletta de Ruiter.
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foto voorplaat: De putter wordt ook wel 
‘distelvink’ genoemd. Hij doet zich tegoed aan 
allerlei zaden. Om deze te bemachtigen, ge-
bruikt hij niet alleen zijn snavel, maar ook zijn 
pootjes. Deze foto is gemaakt in het Haagse 
Westduinpark.                          Foto: Rogier Mos

www.haagsevogels.nl
mailto:dewulp@gmail.com
mailto:hvbleden@planet.nl
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De winter was lang en wit, maar eindelijk 
komt schoorvoetend het vogelkoor op 
gang. Eerst de standvogels, tinkelende 
heggenmus, jubelende merel en dan, 
aarzelend een tjiftjaf, de trekvogels keren 
terug. Uiteraard zijn er weer boomkap-
pers die liever niet de moeite nemen om 
de Flora- en faunawet te consulteren en 
zich beroepen op de fictieve datum die 
als eindpunt geldt voor de gevarenzone. 
“Ik mag van de Gemeente kappen tot 
1 april!” “Nee mijnheer, er staat in uw 
vergunning dat u rekening moet hou-
den met de Flora- en faunawet”. Enfin, 
te veel moeite, die datum is handig, dus 
die doen we maar. En zo sleept het con-
flict tussen economie en Flora- en fauna-
wet zich voort; zolang we uitgaan van 
niet in de wet genoemde datumgrenzen, 
is het de goden verzoeken en blijft deze 
conflictsituatie bestaan en zijn de broed-
vogels de dupe.

En dan die prachtige meeuwen die wij 
al of niet bewust voeren met ons te veel 
gekochte voedsel. Mensen die aller-
gisch zijn voor het 24-uurs concert van 
onze nieuwe dakbewoners worden door 
domme politici zoet gehouden met nep-
oplossingen, onder het mom van een 
pilot-onderzoek dat al op vele plaatsen 
is uitgevoerd en  geen geheimen meer 
heeft over de effectiviteit van de voor-
genomen ingreep. Mede-ornithologen 
in den lande schudden meewarig hun 
hoofd over zoveel onverstand. Zelfs de 
minister laat zich leiden door emotie 
(politiek) in plaats van gezond verstand. 
Effectief ingrijpen kost tijd en geld, ge-
lukkig is onze wethouder daar wel van 

overtuigd en komt er een voederverbod 
in de A.P.V. en worden er op de kritieke 
punten ondergrondse containers ge-
plaatst voor het huisvuil. Dat zal zeker 
van effectieve invloed zijn op de concen-
tratie meeuwenpopulatie.

Ons vogelasiel zit al klaar om de wegge-
waaide meeuwenjongen op te vangen en 
liefdevol te vertroetelen. Daar  worden 
ze niet gediscrimineerd omdat de VVD 
ze als ongedierte heeft gekwalificeerd. 
Tegemoetkomend aan de nieuwste eisen 
waaraan een modern geoutilleerd vogel-
asiel dient te voldoen, hebben we de ar-
chitect opnieuw aan het werk gezet om 
een tekening te maken. Het nieuwe ge-
bouw gaat zowel aan milieu- als de ver-
gunningeisen voldoen. Intussen hapert 
de fondswerving nog even vanwege de 
recessie. We rekenen op uw mentale en 
financiële steun. 
   
Uw voorzitter
Frederik Hoogerhoud

  
    Van de voorzitter

FOTO: BOUDEWIJN SCHREINER

Onze voorzitter bij de  officiële opening van de uit 
de as herrezen kijkhut De Vogelknip bij de Vogelplas 
Starrevaart op 23 april jl.
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De Bomenkapper
De Bomenkapper kapt of snoeit uw boom veilig, voor 
een vriendelijke prijs en met aandacht voor het dier-
leven in uw tuin.

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

boom en kan deze ook voor u planten.

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

Peter Waenink
06-13752132
070-7852161

www.bomenkapper.nl                         info@bomenkapper.nl

Advies • Aanleg • Onderhoud 
Sierbestrating • Vijvers

070 - 419 03 03
mobiel 06 - 534 903 03

www.bischof.nl

P.E. Bischof
Veursestraatweg 106, 2265 CG  Leidschendam

landscaping

M. Fehres, Den Haag
J. Wardenaar, Den Haag
M. van Nieuwkerk, Den Haag
A. Looij, Monster
I. Michiels van Kessenich, Den Haag
H. Ansink, Den Haag
J. Freeke, Den Haag
E.E. van Seters, Voorburg
L. van den Hoonaard, Den Haag
M. Le Clercq, Den Haag
A.M. Grava, Den Haag

 nieuwe leden
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Spreeuwtje
DOOR YVONNE VAN DE PITTE

Wat is er toch met spreeuwen dat ik 
er telkens als ik ze zie, weer verliefd 
op word? 

Die vraag heb ik me de afgelopen win-
ter dagelijks gesteld. Alsmaar vorst en 
sneeuw en dat was dus aldoor strooien 
en daar kwamen zij en vele anderen mas-
saal op af. Ik strooi allerlei voer door 
elkaar op meerdere plekken. Eerst stre-
ken de kauwen, kraaien en houtduiven 
neer. De spreeuwtjes zaten dan in een 
hoge struik te wachten tot de drukte wat 
afnam en fladderden dan één voor één 
naar beneden om driftig rond te dribbe-
len en overal te pikken. Wat een bedrij-
vigheid en wat aanstekelijk om te zien! 
Ik word er altijd vrolijk van en krijg een 
stootje energie. 

Spreeuwen zijn sociale individualisten 
die graag een hecht groepje vormen. 
Grappig was echter dat er één nooit 
wachtte om op het voer af te komen, 
maar zich er meteen op stortte en onver-
stoord doorging met fourageren zelfs als 
z’n veel grotere tafelgenoot probeerde 
hem te verdrijven.

Zoiets zet me aan het denken en dat vind 
ik een van de leuke kanten van het vogels 
kijken. Er rijzen altijd weer vragen en zo 
verveelt het nooit. Is dit een uitzonder-
lijk spreeuwtje? Is het dezelfde die al 
snel doorkreeg hoe hij het dekseltje van 
de pindahouder met zijn snavel kon op-

tillen en zo van dat voedzame voer kon 
snoepen? Ik vermoed van wel. Ook als er 
neerslag was en de anderen verdwenen, 
leek er voor hem niets aan de hand te 
zijn en ging hij rustig door. Zijn gedrag 
bleef al die maanden consequent. Hoe 
komt het dat hij zich zo duidelijk onder-
scheidt van zijn familieleden? Heeft hij 
net iets meer lef? Een buitenbeentje? Of 
wordt hij alleen maar gedreven door een 
onverzadigbare eetlust?

Het ziet ernaar uit dat die vraag en dat 
spreeuwtje me voorlopig zullen blijven 
intrigeren, want als ik dit schrijf is hij 
nog steeds een vaste gast in mijn tuin.

  FOTO: HANS GOEIJENBIER
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DOOR FREDERIK HOOGERHOUD

In de stad van de ooievaars en de wijde 
omgeving broeden sinds de tweede helft 
19e eeuw geen ooievaars meer. Mogelijk 
is de term ‘sinds mensenheugenis’ zelfs 
meer op zijn plaats. Begin jaren tach-
tig broedt er een paar ooievaars op de 
condorkooi in Dierenpark Wassenaar. 
Enkele jaren achter elkaar levert dit paar 
drie jongen af. Deze jongen gaan zwer-
ven door Veenzijdse- en Duivenvoortse 
polders, sommigen vliegen met de zeld-
zaam overtrekkende soortgenoten mee 
naar het gevaarlijke zuiden. Eén kreeg 
anschluss en begon een horst op een villa 
aan de Van Bommellaan in Kerkehout 

ooievaars in de Haagse regio

(Wassenaar). Na veel geharrewar met 
plateau en nestpaal, koos dit paar een 
roestig fietswiel op een oude lichtmast 
naast het honkbalveld. (Kerkehout 
1993). Nadat dit nest enkele malen is 
weggezakt en weggewaaid, plaatste de 
Haagse Vogelbescherming een stoere, 
professionele nestpaal. Ditmaal wordt 
de geste op prijs gesteld en tot op heden 
met wisselend succes benut. 
Nog dichterbij nestelde een paar in de 
kruin van een oude eik op het landgoed 
Duindigt. In 1995 was ik getuige van 
balts en nestbouw op een liftkoker van 
een flat aan de Smaragdhorst. Het nest-

  FOTO: CAROLINE WALTA
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materiaal waaide steeds weg en de VVE-
beheerder wilde geen ooivaarrommel op 
zijn dak. In die tijd zwierf er een groep 
van zeven ouden en jongen op het tracé 
van de Verlengde Landscheidingsweg in 
Leidschendam. Een oud dametje voerde 
deze uivers. Tussen de veenpolders en 
Reigersbergen pendelde een andere 
groep van zeven ooievaars. Na de bouw 
van Sijtwende is het afgelopen met het 
Leidschendamse ooievaarsparadijs. De 
beide groepen smelten samen. Na een 
renovatie van het Duindigt nest, verkas-
sen de echtelieden naar Parkflat Marlot 
in Den Haag; we schrijven voorjaar 1998. 
Ook hier dreigde de rommel opgeruimd 
te worden. De meeste bewoners waren 
echter trots en zeer ingenomen dat zij 
deze prachtige vogels op hun dak moch-
ten koesteren. In 2007 was het nest zo 
hoog dat de CV-uitlaat verstopt raakte. 
Geen nood, vrijwilligers van de HVB 
hebben vanaf een hoogwerker het nest 
(van een paar honderd kilo takken) uit-
gedund. De schoorsteen kreeg een ver-
lengstukje op de pijp en voorlopig kon-
den de eibers weer vooruit. 

Wie bracht de eerste Haagse ooievaar 
terug?
In het kader van de Lokale Agenda 21 
startte de HVB het pilotproject ‘De ooie-
vaar terug in de stad’ (november 1995). 
Eerder al had wethouder Bas Verkerk 
(VVD) geroepen dat het hoog tijd werd 
dat ons stadswapen weer eens eieren 
ging leggen op het Binnenhof. En anders 
maar op het eilandje. Al gauw stond daar 
dan ook een paal met wiel en al even vlot 
stond er een ooievaar op. Helaas was het 
een studentengrap. Enfin, de euforie 
oversteeg de realiteitszin. 

Ook Staatsbosbeheer wilde in 2004 pron-
ken met de eerste Haagse ooievaar in de 
stad. SBB zag kennelijk over het hoofd 
dat Marlot ook Haags is en al een paar 
jaar de primeur had. Wethouder Stolte 
liet op de Koekamp zes gekortwiekte 
projectooievaars los. Helaas waren hun 
slagpennen alweer  aangegroeid en klap-
wiekten de eibers over het hek en verdwe-
nen achter de horizon, hilariteit alom. 
SBB liet zich niet uit het veld slaan en 
startte met een nieuwe groep. Deze keer 
bleven de broeders bij hun nest. Het eer-
ste uitgekomen trio werd slachtoffer van 
het slechte weer. Het tweede broedsel 
zette een nakomeling op wereld, daarna 
stagneerde de productie. 

Ciconia kiest soms vreemde broedplek
2007 werd een succesjaar. Op het erf van 
de Engelse school (Het Kleine Loo) ne-
geerde het ooievaarspaar de weinig aan-
trekkelijke en veel te lage ooievaarspaal 

  FOTO: TOM LOORIJ
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en bouwde een nest in een geknotte popu-
lier. Een eerdere poging in een dergelijke 
situatie, op een kraaiennest bij de voet-
balvereniging Duinoord (Mariahoeve), 
leed letterlijk schipbreuk, het nest zakte 
door zijn fundament. Inmiddels is het 
‘Engelse-school-nest’ een nationale be-
roemdheid geworden vanwege de ‘Beleef 
de Lente’ webcam die hier geplaatst was. 
Iedereen kon in 2009 via internet mee-
genieten van het familieleven van dit ei-
berpaar. Een andere poging (Vlaskamp) 
van een nog onervaren paar pubers werd 
door zwarte kraaien en later - ondanks 
reddingspogingen van de HVB - wegens 
schoorsteenwerkzaamheden verstoord. 
Het tweede succes in 2007 was de ont-
dekking van een nest met jongen op een 
flat aan de Parelmoerhorst. Dit gebeuren 
is goed zichtbaar vanaf de Saffierhorst.
In Leidschendam werd in 2007 op 
het dak van een van de gebouwen van 
“Schakenbosch” aan de Veurse Straatweg 
succesvol gebroed. Met als mogelijk re-
sultaat twee uitgevlogen jongen. In 2008 
is er wel genesteld, maar geen waarne-
ming van een broedsucces.

Gaan we nog wat verder van huis dan 
signaleren we een eerste nest in Voor-
schoten. Hier komen al vanaf april 
1978 signalen binnen dat er een ooie-
vaarspaar zit tussen de blauwe reigers 
op het landgoed Duivenvoorde. Op zich 
is dit een curieuze zaak. Is dit ooit eerder 
in Nederland vertoond, ooievaars in een 
reigerkolonie? Ik vind een laatste mel-
ding over dit paar uit maart 1982 van een 
ooievaar met nestmateriaal. Aan de hand 
van de ring kon een van de echtelieden 
toen geïdentificeerd worden als project-
ooievaar uit ’t Liesveld. Die verbleef 

vanwege zijn opvoeding het jaarrond in 
zijn territorium en kwam niet, zoals de 
Haagse Courant toen meldde, vroeg uit 
Afrika. In 1979 vliegen hier drie jongen 
uit en in 1981 verlaten de ouders het nest 
met achterlating van drie jongen. Laatste 
waarneming van een enkele ooievaar op 
20 maart 1982. Het mannetje brengt 
nestmateriaal in, maar madam is kenne-
lijk vertrokken…
Op dat moment zit de Nederlandse ooie-
vaarspopulatie met slechts vier broed-
paren in een absolute dip. Overijssel 
(Grafhorst) heeft het enige wilde paar, 
Gelderland (Wapenveld) een projectpaar 
en Zuid-Holland twee gemengde paren 
in Wassenaar en Schoonrewoerd. De 
twaalf buitenstations met een langdu-
rig kweekprogramma hebben ervoor ge-
zorgd dat de ooievaar in Nederland net 
niet uitgestorven raakte. 

Herkomst huidige ‘Haagse ooievaars’
Op dit moment bestaat de ‘Haagse’ win-
tergroep uit 39 individuen. Het aantal 
groeit elk jaar. Men zou kunnen denken 
dat dit het resultaat is van de jongenpro-
ductie in de nabije omgeving. Maar niets 
is minder waar. In deze groep zitten bijna 
geen eerstejaars. De winterooievaars heb-
ben op een na allemaal rode poten. Er 
staat maar één juveniel met zwart/grijze 
poten bij. De overwinterende ooievaars 
op het weiland van Reigersbergen blij-
ken gewoon te forenzen tussen verschil-
lende plaatsen in Nederland.

In een volgende editie van De Wulp 
wordt verder ingegaan op het ringonder-
zoek van de ooievaar.
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DOOR WOUTER PLOMP

Zondagochtend tegen zevenen even met 
de kijker naar het strand. Net als in Den 
Haag levert het rommelige strand in de 
stad de interessantste vogels op. Dus 
niet naar het idyllische zandstrand met 
de eindeloze kokospalmen, maar rich-
ting haven waar groentetuintjes abrupt 
overgaan in onduidelijke poeltjes, een 
bouwplaats en het strand. 

We wonen hier nog maar een half jaar en 
de afwisseling van de seizoenen herbergt 
nog verrassingen; al zijn er in West-
Afrika geen winter en zomer, verschil-
lende jaargetijden zijn er natuurlijk wel. 
Er is een regentijd waarin het af en toe 
plenst en een droge tijd waarin er maan-
den helemaal niets valt. En een Europese 
lente die lonkt. Vogels passen zich altijd 
aan.

Lopen op het strand is niet zonder risico, 
omdat in Cotonou veel mensen thuis 
geen wc hebben. Het is dus zaak goed 
te kijken waar je je voeten neerzet en af 
en toe gewoon je neus volgen. En als je 
iemand op zijn hurken ziet zitten, even 
omlopen en altijd respect tonen. 

Waar de groenteveldjes overgaan in een 
strandvegetatie van een soort stugge ak-
kerwinde, scharrelen gele kwikstaarten 
in een grote variatie van Europese on-
dersoorten : vogels op weg, vogels met 

Onze vogels in het West-Afrikaanse Benin

lannervalken op het strand

een missie. Bovenop een struikje prijkt 
een paapje en af en toe vliegen er ondui-
delijke kleine zangertjes op om daarna 
bijna onder het zand te verdwijnen. 
Gestreepte kruin, korte staart en heel 
klein: van de drie bladzijden ‘cisticola’s’ 
moet dat de ook in Nederland bekende 
graszanger zijn.

Langs het rioolkanaaltje vliegt een ral-
reiger op, hier vrij algemeen, maar al-
tijd prachtig en verrassend: smetteloos 
wit als hij vliegt, maar als hij neerstrijkt 
beige-bruin en nauwelijks afstekend 
tegen het zand en de rommel. Aan de 
rand van een poeltje schrijdt een kleine 
zilverreiger met prachtige gele poten, 
een oeverloper en een heel tamme bos-
ruiter (met bestemming Starrevaart, wie 
weet?). Sporenkieviten vliegen bij ver-
storing net zo luidruchtig protesterend 
op als Nederlandse kieviten, en het lijkt 

  FOTO: WOUTER PLOMP
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alsof de zwart-witte kraaien dat ook in 
de gaten hebben. 
Dan verheft zich een statige reiger uit het 
onbeduidende, dichtgegroeide plasje, en 
nog één. Toch maar even de kijker rich-
ten en het blijken warempel purpers, 
waar we in Nederland terecht heel zuinig 
op zijn, maar die hier genoegen nemen 
met heel marginale omstandigheden. 
Vervolgens roepen twee forse, bruinige 
vogels op het strand vragen op; de eerste 
gedachte is onvolwassen grote meeuwen 

maar die zijn hier zeldzaam. Het blijken 
lannervalken op het strand.

Ietsje verder richting zee, scharrelen 
Europese bontbekken en Afrikaanse wit-
voorhoofdplevieren door elkaar heen, en 
vliegt opeens een wat stramme zilverple-
vier op. Ook twee regenwulpen staan te 
dralen langs de vloedlijn, en waar ten-
slotte de golven in het strand uitlopen, 
rennen drieteentjes net zoals ze dat op 
Scheveningen doen.

Eénpoot
DOOR FRANS THIJSSEN (KWINTSHEUL)

Medio december 2009 zag ik hem/haar 
voor het eerst in onze achtertuin.
Het moet kort daarvoor gebeurd zijn dat 
hij zijn hele poot verloor. Hoe…?
Hij strompelde tussen andere spreeuwen 
die op het gestrooide vetvoer en haver-
mout waren afgekomen. Hij probeerde 
vooruit te hippen op z’n ene poot en viel 
daarbij herhaaldelijk schuin voorover op 
zijn snavel. Toch wist hij op die manier 
aan wat voedsel te komen en kon ook 
opvliegen bij gevaar.
 
Een week later was hij er weer en echt, 
bijna niet te geloven, hij hipte niet meer 
vooruit maar zijwaarts en zonder ook 
maar één keer op zijn snavel te vallen. 
Eten deed hij schuin zijwaarts waarbij 
hij wat door zijn ene poot zakte.
 
Toen kwamen de erg koude periodes en 
dacht ik dat hij die niet zou overleven.

Ik zag hem dagenlang niet meer. Maar 
plots was ie er weer en at wat voer.
Na hem twee weken niet gezien te heb-
ben, was hij rond de koude dagen van 15 
februari weer van de partij. Gezond en 
wel op zijn ene poot.
 
Wonderlijk hoe zo’n schepseltje zich 
weet aan te passen en te overleven. 
Zonder dokter en zonder Arbo!
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DOOR CAROLINE WALTA

Op maandag 19 april verzamelen wij ons 
in het Benoordenhuis voor de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering. De voor-
zitter belicht de meest actuele vogelbe-
schermingszaken en staat o.a. stil bij het 
overlijden van erelid mevrouw De Groot, 
afgelopen november (zie In Memoriam 
vorige Wulp). Hij schenkt ook persoon-
lijk aandacht aan de leden die onlangs 
door een ziekte of ongeval zijn getroffen 
en hij wenst hen namens de vergadering 
veel sterkte toe. 

Hetty Mos verrast ons met gedetail-
leerde verslagen over de Dr. Abraham 
Schierbeektuin/Bosjes van Poot uit 1932 
t/m 1935. Ze zijn geschreven door de 
heer Nieuwenhuis, beheerder van de toen 
nog genaamde Haagse Vogeltuin. Na zijn 
dood nam o.a. André van der Laan het 
beheer over. Hij is dit blijven doen tot 
zijn overlijden, eind 2007. Uit het legaat 
kwamen deze verslagen tevoorschijn en 

Algemene ledenvergadering vol ambitieuze 
plannen en een verrassend stuk historie

de zoon van de heer Van der Laan heeft 
ze aan de Haagse Vogelbescherming gege-
ven, waarvoor wij hem zeer dankbaar zijn. 

Vervolgens komen alle agendapunten 
aan de orde. De financiële stukken roe-
pen enkele vragen op, omdat de balans 
bij de bijlagen ontbreekt. Er wordt een 
mondelinge toelichting gegeven door de 
penningmeester en de woordvoerder van 
de kascommissie, zodat alsnog décharge 
kan worden verleend. Degenen die dit 
wensen, krijgen de balans alsnog per e-
mail of post toegezonden. 

Verder zorgt de juridische entiteit van de 
nieuwbouw van het vogelasiel voor een 
discussie. Vooralsnog is gekozen de hui-
dige opzet te handhaven, zodat de ont-
vangen legaten onbelast blijven. Tevens 
blijkt dat er enkele hiaten zijn geslopen 
in het inventarisatierapport, maar dit zal 
worden aangepast en de complete gege-
vens zullen op de website verschijnen (en 
voor degenen die niet over internet be-
schikken per post op te vragen zijn).

In de vergadering stelt Veronica van 
Berkel zich persoonlijk voor. Zoals aan-
gegeven op de agenda, wil zij als ervaren 
bestuursdeskundige, graag bijdragen aan 
het succesvol uitwerken van de nieuwe 
plannen van onze vereniging. Onder en-

U kunt de genoemde documenten (Balans 2009; Begroting 2010; Beleidsplan 2009-2014* en 
Inventarisatierapport 2009*) verkrijgen door een mail te sturen aan info@haagsevogels.nl (als u geen 
internet heeft, kunt u bellen met  0174-21 38 25). 
*) deze  kunt u ook afhalen bij Vogelasiel De Wulp (dagelijks 09.00-17.00 uur)

mailto:info@haagsevogels.nl
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DOOR TOM LOORIJ

In 2007 startte SOVON (Vogelonderzoek 
Nederland, www.sovon.nl) een vereenvou-
digde telling in stedelijk gebied: project 
MUS (Monitoring Urbane Soorten). In 
het voorjaar worden in drie telrondes op 8 
tot 12 punten alle vogels geteld. Deze tel-
lingen vinden plaats per postcodegebied. 
In Den Haag en randgemeenten werden 
tot nu slechts 10 van de 87 beschikbare 
postcodes geteld. Veel lager dan het lan-
delijk gemiddelde.

Begin dit jaar hebben we de leden in de 71 
‘lege’ postcodegebieden aangeschreven. 
De resultaten waren fantastisch: maar 
liefst 30 leden (38%!) hebben zich inmid-
dels aangemeld bij SOVON om mee te 
doen met project MUS. Dit zijn niet al-

leen actieve leden of vogelwachters, wij 
vinden het geweldig dat ook ons meer 
‘onbekende’ leden zich spontaan hebben 
aangemeld. 

Wij bedanken iedereen die zich heeft aan-
gemeld en hopen dat zij veel plezier bele-
ven aan hun drie tellingen het komende 
seizoen. Met deze tellingen is, samen 
met de reeds bezette postcodes, nu ruim 
45% van het stedelijk gebied gedekt.  Op 
deze manier kunnen we een betrouwbaar 
beeld krijgen van onze stadsvogels en de 
huismus in het bijzonder. Hierdoor kan 
de Haagse Vogelbescherming in haar 
overleg met de betrokken gemeenten nog 
meer voor de (verdwijnende) stadsvogels 
betekenen. 

Project MuS groot succes
Meer aandacht schenken aan de bescherming van de huismus? En tege 
lijkertijd meer mensen betrekken bij het tellen van echte stadsvogels? 
Hiermee is de HVB  als één van de projecten uit het Beleidsplan 2009
2014  aan de slag gegaan. Het blijkt een verrassend groot succes.

thousiast applaus neemt zij plaats achter 
de bestuurstafel. Zij zal zich in een ko-
mende Wulp verder aan u voorstellen.

De ambitieuze plannen van onze vereni-
ging zijn opgenomen in het Beleidsplan 
2009-2014. Een overzichtelijk geheel, 
waar per project de huidige situatie, het 
doel, de planning, besluit vormers en 
uitvoerders zijn opgenomen. De punten 
voor 2010 worden gepresenteerd en leden 
die zich willen inzetten voor bijvoorbeeld 
de PR, website of het jeugdbeleid zijn van 
harte welkom.

Na de pauze sluit Tom Loorij de avond 
af met een levendige presentatie over de 
huismus. Hij geeft aan hoe de vogel in 
ons stadsbeeld verscheen, zich vestigde, 
maar het vervolgens moest afleggen tegen 
het huidige ‘netheidssyndroom’. De mus 
kunnen wij helpen met de combinatie 
voedsel, schuil- en nestgelegenheid. Wat 
dit laatste betreft, de huismus broedt ook 
graag onderin de takkenwirwar van... 
ooie vaarsnesten. Keert met het symbool 
van Den Haag ook de huismus terug? Wij 
zetten ons hier, met en dankzij uw steun, 
van harte voor in!

www.sovon.nl
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Excursie naar het 
ooievaarsnest in Marlot 
Bewoners van Haagse Hout zijn inmid-
dels aan ooievaars gewend. De afge-
lopen winter stonden er soms 30 ooi-
evaars in het weiland naast Huis ten 
Bosch. De meeste ooievaars blijven in 
de buurt hangen. Ze maken een nest, 
leggen eieren en begin mei worden de 
jongen geboren. Wilt u zien hoe jonge 
ooievaars vliegoefeningen doen? 

Kom dan op zaterdag 19 juni 
naar het nest in Marlot

De Haagse Vogelbescherming organi-
seert dan weer een excursie naar enkele 
ooievaarsnesten in het Bezuidenhout. 

Om 10.00 uur verzamelen we op de 
Marlotlaan hoek Offenberglaan, van 
waar er goed zicht is op het ooievaars-
nest.
Tijdens de ongeveer 1,5 uur durende ex-
cursie hoort u iets over de achtergron-
den van de Haagse Ooievaar, over  de 
ooievaars in Nederland en over de be-
woners van dit nest.
Vervolgens willen we naar de Bezuiden-
houtseweg hoek Zuidwerflaan gaan, 
waarvandaan het nest op de flat van het 
Isabellaland te zien is.
Eventueel fietsen/rijden we daarna nog 
naar het ooievaarsnest aan de Parel-
moer horst en tot slot naar het nest bij 
de Britse school aan Het Kleine Loo.

Te voren aanmelden is niet nodig.

Nadere informatie is te verkrijgen bij 
070-3681303

Helpen 
bij de kraam?
Komende zomer staan we weer bij diverse 
gelegenheden met de combinatiekraam van de 
Haagse Vogelbescherming en de Egelopvang.
Over het algemeen geldt, dat als er meer 
mensen willen helpen, het mogelijk is om in 
ploegen te staan.

Bij sommige gelegenheden proberen we 
kinderen ook te laten knutselen, kleuren of 
iets dergelijks.
Vooral hierbij is voldoende begeleiding nodig. 
Wie wil hierbij komen helpen?

We staan met alleen informatie en verkoop op:
23 mei: Haagduinwandeling georganiseerd 

door het MilieuCentrum (12.00-17.00)
11 juli: Rozenfestival in het West broek park 

(10.00-16.00)

We staan met informatie, verkoop én 
knutselen op:
30 mei: Dag van het Park in het Zuider park 

(12.00-16.00)
13 juni: Haagse Bosdag (11.00-17.00)
26 september: Meijendel
28 november: Natuur en Milieuspektakel 

van de natuurverkenners in de Haagse 
Hogeschool (12.00-16.00)

Heb je tijd en zin om (een paar uur) 
te komen helpen, meld je dan bij:
Loes Jalink: tel. 070-3681303 of 
e-mail: l.jalink@hotmail.com

mailto:l.jalink@hotmail.com
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‘Mijn’ eerste broedgeval
Het is 5 mei 1982, 6 uur in de ochtend. Het 
verse beukengroen hangt als immense 
lichtgevende parasol over de Bosjes van 
Zanen in Clingendael. Een grote bonte 
specht roffelt, merels, roodborsten en 
een tjiftjaf zingen het hoogste lied, een 
winterkoning schuifelt door een klimop-
struik en een zwarte kraai krijst. Opeens 
hoor ik het onnavolgbare trrrrrrrrr…tsu-
tsu-tsu-tsu van de fluiter. De grondbroe-
der komt elk jaar rond deze tijd langs. 
Nog geen minuut later valt mijn oog op 
een druk heen en weer wippend vogeltje. 
Er volgt een onsamenhangend liedje dat 
het midden houdt tussen het wijsje van 
de koolmees en de gekraagde roodstaart. 
Even later vliegt hij een nestkast in met 
het nummer 17. Het zou mijn eerste ont-
moeting dat seizoen blijken te zijn met 
de eerste broedende bonte vliegenvanger 
in Clingendael. Een jaar eerder zong de-
zelfde vogel 5 weken lang in de buurt van 
dezelfde kast (volgens SOVON/ BMP-
normen dus een territorium). Waar in 

De bonte vliegenvanger en de uitgebleven 
kolonisatie van Westnederland
Is de ‘bonte rupsenvanger’ slachtoffer van het klimaat? 

DOOR WIM KOOIJ

De bonte vliegenvanger heeft een sterke opmars gemaakt vanuit oostEuropa. 
Een halve eeuw terug was hij  nog vooral als doortrekker te bewonderen. 
Maar daarna heeft de bonte verschijning het oosten van het land in rap tempo 
gekoloniseerd. Rond 1980 leek het moment daar dat ook de kuststrook overspoeld 
zou worden met broedende bonte vliegenvangers. Het is wat anders gelopen. Er zijn 
aanwijzingen dat de klimaatsverandering juist deze soort, die de wind zo mee leek te 
hebben, parten speelt.

1981 nog tevergeefs werd gewacht op 
een vrouwtje werd nu een heus broedge-
val vastgesteld. Op 4 juni werden vlieg-
vlugge jongen gezien.

Hoe het verder ging
Ook in andere groengebieden in en om 
Den Haag meldde de bonte vliegen-
vanger zich in die jaren. De Horsten, 
Voorlinden, de Voorden, Sorghvliet en de 
Scheveningse Bosjes... slechts een selectie 
van terreinen waar vogelwachters de sen-
satie beleefden van hun eerste broedende 
bonte vliegenvanger. In het oosten van 
het land waren, na de vaststelling in de 
jaren 50 van de eerste broedgevallen, de 
bossen binnen een decennium vergeven 
van bonte vliegenvangers. De doorbraak 
in onze regionen bleef echter uit. Na de 
eeuwwisseling leken ze als broedvogel 
zelfs te zijn verdwenen. In mijn aante-
keningen kom ik hem dan ook steeds 
minder vaak tegen. Tijdens een bezoek 
aan Oud Eyk en Duinen, de begraaf-
plaats van mijn vader (en inmiddels ook 
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mijn moeder), op 8 juni 2005 ben ik een 
zingend exemplaar tegemoet gelopen 
die zodra ik hem spotte een nestkast in-
dook. In 2006 en 2007 broedde in ieder 
geval nog een paartje op het Landgoed 
Duindigt. En vorig jaar stond ik in mei 3 
keer oog in oog met een parmantig zin-
gende bonte vliegenvanger, die zich had 
opgesteld vlak naast het vlieggat van een 
nestkast. Dat leverde afgelopen winter 
toch nog even een spannend moment op 
tijdens de jaarlijkse controle. De bewuste 
kast bleek echter geheel leeg te zijn.

Wat is er aan de hand?
Bonte vliegenvangers zijn meer dan 
kool- en pimpelmezen vrijwel geheel 
georiënteerd geraakt op nestkasten. 
In onze dichtbevolkte regio is de nest-
kastbezetting hoog. Zijn wellicht alle 
goede kasten al bezet door de ‘sterkere’ 

mezen? Dit lijkt als hoofdoorzaak on-
waarschijnlijk. Er zijn immers ook kas-
ten met kleine vlieggaten en zelfs speci-
ale vliegenvangerkasten. Daar zou dan 
toch tenminste zo nu en dan een paartje 
kwartier kunnen maken? Maar nee, bij 
de ‘Haagse’ bonte vliegenvangers gaat 
het tegenwoordig in de lente nog louter 
om de fraaie zwart-witte ondersoort (in 
Nederland broedende vliegenvangers 
zijn eigenlijk meer bruin), die zonder 
uitzondering doortrekken. De oorzaak 
van het uitblijven van de doorbraak is 
mogelijk een heel andere. Alle klimaat-
scepsis van de laatste jaren ten spijt zou 
de bonte vliegenvanger namelijk wel de-
gelijk last kunnen hebben van de opwar-
ming. Onderzoek wijst uit dat deze lange 
afstandstrekker na terugkeer uit Afrika 
in tijdnood raakt. De eerder dan voor-
heen intredende lente leidt immers ook 

  FOTO: ROGIER MOS
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tot een vroegere rupsenpiek. En juist die 
heeft de ‘bonte rupsenvanger’ nodig om 
de jongen snel te kunnen laten groeien. 
De vogels beschikken niet over een an-
tenne die aanmoedigt eerder terug te 
keren uit de winterresidenties. Teneinde 
dat te compenseren beginnen de vrouw-
tjes wel sneller na aankomst te broeden 
dan vroeger. Dus niet gezellig nog een 
paar weken ‘met vlinders in de buik’ er 
wat op los baltsen maar hup, samen zor-
gen dat er binnen een week al een nest 
met eieren is. Gemiddeld legt een vrouw-
tje zeven eieren, één per dag, en doet er 
dertien dagen over om ze uit te broeden. 
Dit betekent een gevecht met de tijd om 
in ieder geval de staart van de vervroegde 
rupsenpiek mee te nemen.

Hoe nu verder?
Er zijn ook wetenschappers (het lijkt de 
grote klimaatdiscussie wel) die vraagte-
kens plaatsen bij de mate waarin de bonte 
vliegenvanger afhankelijk zou zijn van de 

rups. Hij heet toch niet voor niets ‘vlie-
genvanger’? Overschakelen op een ander 
insect kan toch een optie zijn voor deze 
vogel die op een ander punt heeft aange-
toond zich gemakkelijk te kunnen aan-
passen? Want welke vogel is er nog meer 
zo en masse overgeschakeld op door men-
sen getimmerde nestkasten? 
Na een forse achteruitgang gedurende 
bijna twintig jaar, stabiliseren de aan-
tallen zich landelijk inmiddels rond de 
15.000 paar. Dit is ongeveer de helft van 
het hoogtepunt midden jaren 80. Wat 
de bonte vliegenvanger in onze regio 
gaat doen, lijkt in de sterren te zijn ge-
schreven. 
Als we goed opletten rond Koninginnedag 
en rond Prinsjesdag, dan blijven we de 
fraaie zwart-wit getekende mannetjes van 
de Scandinavische en Noordduitse popu-
latie in ieder geval in onze contreien zien. 
Die trekken dan in behoorlijke aantallen 
door: dat deden ze al jaren, dat doen ze 
nu en dat zullen ze vast nog jaren doen.

  little drummer boy
 DOOR HETTY MOS - BEHEERDER DR. A. SCHIERBEEKTUIN

 
Toen ik op woensdag 14 april de werf naar de Dr. Abraham 
Schierbeektuin opkwam, klonk er een enorm kabaal uit de 
vogeltuin. Ik had al eens gelezen dat lantaarn- en elektrici-

teitspalen geregeld door de specht gebruikt worden, omdat 
ze zo lekker galmen. Dus ik nam aan, dat één van mijn lad-

ders als klankbord gebruikt werd. Inderdaad vloog een grote 
bonte specht op toen ik binnenkwam en ik nam aan dat dit het 

enige bewijs zou zijn. Na een rondje door de tuin ging ik er even bij zitten en na een 
minuut of tien vond meneer het gevaar geweken en kwam hij het nog eens dunnetjes 
overdoen. Zijn vriendin was erg onder de indruk en ze vertrokken samen om te doen 
wat dieren (en zeker vogels) in het voorjaar doen...

16
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Contactadres CEL: tel. 070 354 89 74, e-mail: hvbexcursies@live.nl
Voor een toelichting verwijzen wij u naar “Het Kader”, na het overzicht van deze excursies.

Zondag 16 mei 2010
Tiengemeten
Dagexcursie met eigen vervoer***
Nadat wij in januari met een vaar-
tocht door het Haringvliet het eiland 
Tiengemeten vanaf het water hebben 
bekeken, gaan wij nu het eiland op. Wij 
gaan deze keer niet de gebruikelijke route 
lopen, maar naar de Rietheuvel (uitkijk-
punt aan de westzijde). Dit punt midden 
in het rietgebied levert zeker leuke waar-
nemingen op.
Leiding: Ton Haase
Tijdstip: let op, gewijzigde tijd: 8.00 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Station 
Mariahoeve, kant Voorburg (Appelgaarde) 
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: vervoer en veerpont

Zaterdag 22 mei 2010
Plagroute in Berkenwoudse Driehoek 
(Gouda)
Ochtendexcursie met eigen vervoer***
Wij lopen een route van 5 kilometer door 
een gevarieerd natuurgebied van het Zuid-
Hollands Landschap. Wij verwachten 
zowel riet- als weidevogels te kunnen waar-
nemen.
Leiding: Jouke Karper

Tijdstip: let op, gewijzigde tijd: 8.00 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Station 
Mariahoeve, kant Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: vervoer.

Zaterdag 5 juni 2010 
Zouweboezem en de langs de lek
Dagexcursie met eigen vervoer**/***
De Zouweboezem tussen Ameide en 
Meerkerk is een in de veertiende eeuw 
gegraven boezemwater, dat polderwater 
moest opvangen en afwateren naar de 
Lek. Naast vochtige graslandjes vinden we 
hier enkele rietmoerassen. Purperreiger, 
porseleinhoen en zwarte stern zijn ken-
merkende vogelsoorten van het gebied. 
Rietgors, kleine karekiet en rietzanger zijn 
er algemeen. We maken een flinke wan-
deling door het gebied. Daarna bezoeken  
we het natuurcentrum de Schaapskooi in 
de Vijfheerenlanden, ook daar maken we 
een wandeling. Bij voldoende tijd nemen 
we nog een kijkje langs de Lek.
Leiding: André Kommer
Tijdstip: 8.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Station 
Mariahoeve, kant Voorburg (Appelgaarde) 
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: vervoer

17
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Zaterdag 19 juni
Excursie naar 

ooievaarsnest Marlot
zie pagina 13

LET OP: wegens verbouwing is de parkeer-
plaats bij het Ministerie van Landbouw op de 
Bezuidenhoutseweg niet beschikbaar - nieuw 
tijdelijk verzamelpunt is Station Mariahoeve 
aan de kant van Voorburg (Appelgaarde).
Met de auto volg borden P+R.

mailto:hvbexcursies@live.nl
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Zondag 20 juni 2010 
Rhenen Grebbeberg en Blauwe kamer 
Dagexcursie met eigen vervoer***
Vanwege het niet doorgaan van de eerder 
geplande excursie in maart, gaan wij kij-
ken welke bosvogels terug zijn en of de 
ijsvogel de winter heeft overleefd. 
Leiding: Jaap Zoet
Tijdstip: 8.00 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Station 
Mariahoeve, kant Voorburg (Appel gaarde) 
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 26 juni 2010 
Starrevaart leidschendam
Avondexcursie met eigen vervoer**
Ondermeer vanuit de nieuwe vogelkijk-
hut nemen wij een kijkje welke vogels er 
op de plas gaan slapen.
Leiding: Jaap Zoet
Tijdstip: 19.00 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats Kniplaan 
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: geen

Zaterdag 3 juli 2010
Kop van Goeree ZuidHolland
Dagexcursie met eigen vervoer**
We maken een wandeling door de dui-
nen van Goeree op het voormalig eiland 
Goeree-Overflakkee. Braamsluiper, rood-
borsttapuit, grasmus behoren hier tot de 
kenmerkende soorten. Verder bezoeken 
we het dynamische getijdengebied Kwade 
Hoek, dat vroeger ‘de kwaaien hoek’ ge-
noemd werd. Verder gaan we op bezoek 
in vogelkijkhut ‘t Kiekgat. Bij voldoende 
tijd bezoeken we andere gebiedjes zoals 
de Punt en de Scheelhoek. 

Leiding: André Kommer
Tijdstip: 8.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Station 
Mariahoeve, kant Voorburg (Appelgaarde) 
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 24 juli 2010
Verrassingstocht op de fiets
Dagexcursie met eigen vervoer*
Nadere informatie en verzamelpunt zal 
door Harriet aan de deelnemers bekend 
worden gemaakt.
Leiding: Harriet Kolber
Tijdstip: 8.00 uur
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: evt. (openbaar) vervoer, fiets-
huur

Zondag 1 augustus 2010
Staelduinse bos bij Hoek van Holland
Ochtendexcursie met eigen vervoer*
Het Staelduinse bos is een natuurgebied 
onder de rook van Hoek van Holland en 
gelegen nabij de Nieuwe Waterweg. 
Leiding: Jaap Zoet
Tijdstip: 8.00 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Station 
Mariahoeve, kant Voorburg (Appelgaarde) 
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: vervoer

Zondag 15 augustus 2010 
PlateauxHageven België
Dagexcursie met 2 busjes***
Wij gaan naar een grensoverschrijdend ge-
bied ten zuiden van Valkenswaard, waar de 
Dommel doorheen stroomt. Vloeiweiden 
worden hier hersteld. Mogelijk bloeit de 

  
    Dagdeelexcursies



19

herfsttijloos en laat de wielewaal zich 
zien.
Leiding: Jaap Zoet
Tijdstip: 8.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Station 
Mariahoeve, kant Voorburg (Appelgaarde) 
Opgave en kosten: Opgave door overma-
king van € 27,50 op girorekening 271.84.86 
van de Haagse Vogelbescherming, af-
deling excursies onder vermelding van 
“België”. Het bedrag dient uiterlijk 15 
juli 2010 te zijn ontvangen. Deelname op 
volgorde van betaling.

Zaterdag 4 september 2010
Hellegatsplaten
Dagexcursie met eigen vervoer***
De trektijd is al weer begonnen, dus gaan 
wij deze wateren weer opzoeken.
Wij bezoeken de nieuwe hut, die een mooi 
uitzicht geeft. Hopelijk kunnen wij hier 
een visarend of een zeearend waarnemen.
Leiding: André Kommer
Tijdstip: 8.00 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Station 
Mariahoeve, kant Voorburg (Appelgaarde) 
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: vervoer

  
    Dagdeelexcursies

Vooraankondiging 
Er wordt onderzocht of wij een 
meerdaagse reis kunnen organise-
ren in oktober, om kraanvogels te 
bezoeken. Het gebied zal net over de 
Duitse grens liggen. 
Meer informatie komt in de volgende 
editie van De Wulp. 

H E T  K A D E R
Contact CEL: telefoon 070-354 89 74 
e-mail: hvbexcursies@live.nl
Penningmeester CEL: Jan Pietersen, Hengelolaan 
948, 2544 GK Den Haag, telefoon: 070-367 25 85
Verzamelpunt: De parkeerplaats naast het Minis-
terie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
(Min LNV), Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den 
Haag (tenzij anders genoemd).
Opgave: Voor alle excursies dient u zich vooraf op 
te geven bij de contactpersoon van de CEL (tenzij 
anders genoemd). Mocht u na opgave onverhoopt 
verhinderd zijn, dan vernemen wij dit graag zo spoe-
dig mogelijk i.v.m. het vrijkomen van ruimte voor an-
deren. Deelname is naar volgorde van opgave.
Er geldt een maximum van 20 deelnemers per gids.
Vervoer: Voor dagexcursies met eigen vervoer aan-
geven of u zelf met uw auto kunt rijden en hoeveel 
deelnemers u kunt meenemen; of dat u met een deel-
nemer wilt meerijden. Kosten voor meerijden is
€ 0,06 per kilometer, af te rekenen met de chauf-
feur.
Rekeningnummer: Voor excursies waaraan kosten 
zijn verbonden die moeten worden overgemaakt, 
dient u het aangegeven bedrag te storten op reke-
ningnummer 271.84.86 van de Haagse Vogelbe-
scherming, afdeling excursies. Annuleringen schrifte-
lijk of telefonisch meedelen aan de penningmeester.
Regels en reglement: Met het verschijnen van de 
nieuwe agenda, vervalt automatisch de vorige.
Deelname geschiedt op basis van het Reglement 
Deelname Excursies (2006). Dit reglement kunt u 
opvragen bij de penning meester.
Jeugd: Op alle excursies zijn ook jongeren welkom!
Zwaarte excursies: 
   * lichte wandeling, geen conditie vereist
  ** flinke wandeling, enige conditie vereist
 *** lange wandeling of meerdere wandelingen, 

conditie vereist
**** zware wandeling(en) in moeilijk/ruig terrein
Eten en drinken: Neem wat te eten en drinken mee 
voor onderweg, daar er niet altijd een uitspanning 
kan worden bezocht.
Kleding: Aangeraden wordt waterdicht schoeisel en 
regenkleding mee te nemen. In de winter warme kle-
ding en handschoenen. In de zomer ademende kle-
ding in lagen met voldoende bedekking tegen felle 
zon en eventueel insecten.



DOOR TOM LOORIJ

Deel 6: De spotvogel

17.000 tot 25.000 staan, een halvering dus 
in nog geen 30 jaar tijd!

Broedsel 10 meter van het raam
De spotvogel is een typische vogel van 
kleinschalig cultuurlandschap met in 
hoofdzaak jong loofbos. Vroeger zag je 
wel eens dat als er ergens jong bos werd 
geplant, bijvoorbeeld bij stadsrandgebie-
den of ten behoeve van de (her)inrichting 
van nieuwe natuurgebieden, hiervan ook 
de spotvogel profiteerde door een kort-
stondige opleving. Tegenwoordig zie je 
dat niet meer. Jac. P. Thijsse had het in 
’t Vogeljaar uit begin 20ste eeuw nog over 
spotvogels die in vrijwel elke tuin op Texel 
broedden, soms maar 10 meter van het 
raam. De spotvogel staat in de literatuur 
dan ook bekend als een typische vogel 
van stadsparken en stadsnatuur. Zo ook 
in Den Haag. Zowel Tolsma als Bouma 
noemde hem in de jaren dertig van de 
vorige eeuw nog een algemene broedvo-
gel. Zelfs Waldeck stelde hem in de jaren 
60 als broedvogel in tal van parken vast. 
In de jaren 90 verdween hij totaal uit de 
binnenstedelijke parken. Tegenwoordig 
moeten we voor spotvogels de stad uit en 
zitten er nog een paar in het randstedelijk 
groen en in de bosjes rond Noorthey in 
Leidschendam.

Klimaatsverandering
Wat nu de reden is van de achteruitgang 
is in feite onbekend. Dat komt ook omdat 
we nog erg weinig van zijn voortplan-
tingssucces weten. En als we niet weten 
waarom hij achteruitgaat, kunnen we er 
ook weinig aan doen om dat proces te 

Vogels van de nederlandse Rode lijst
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Wie op vogelreis naar Spanje gaat, zal 
het weinig moeite kosten de orpheus 
spotvogel tegen het lijf te lopen. op 
lesbos is de kans bijzonder groot op 
een fraaie waarneming van de Griekse 
spotvogel en in Eilat (Israël) struikelde 
ik bijna over de vale spotvogels. Maar 
waar is in nederland de (gewone) spot
vogel gebleven? In 2004 verscheen hij 
voor het eerst op de Rode lijst in de 
categorie kwetsbaar omdat het om een 
weliswaar algemene soort gaat maar 
die wel de laatste 20 jaar met 50% of 
meer is afgenomen.

En die afname gaat eigenlijk zo geheim-
zinnig dat de doorsnee vogelaar er nau-
welijks iets van merkt. Maar de profes-
sionele vogeltellers van SOVON viel het 
wel op. Het aantal spotvogels werd in de 
periode 1979 tot 1985 nog op 35.000 tot 
50.000 paar geschat, in de broedvogel-
atlas uit 2002 bleef de teller op slechts 

ARCHIEFFOTO



@stoppen. Bij de Rode Lijst wordt een groot 
aantal beschermende maatregelen ge-
noemd en bij vrijwel elke soort op de lijst 
is ten minste één van deze maatregelen 
van zeer groot belang. Een teken aan de 
wand is dat de spotvogel vrijwel de enige 
soort is waarbij geen enkele maatregel 
van zeer groot belang wordt geacht. Tot 
nu is de enige hypothese dat de spotvogel 
wellicht een soort is die gevoelig is voor 
klimaatsveranderingen. De populatie in 
Scandinavië neemt namelijk toe; wellicht 
schuift zijn hele verspreiding langzaam 
naar het noorden op.

Kort bezoek
Maar ja, je kunt je ook afvragen of de spot-
vogel wel een echte Nederlandse soort is. 
Pas begin mei komt hij terug van zijn win-
terkwartier uit Afrika. Maar ongeveer een 
dikke maand kan je hem daarna horen 
zingen, want zodra er een ei is gelegd 
houdt hij zijn snavel stijf op elkaar en in 
juli merk je nauwelijks dat hij er is. In au-
gustus knijpt hij er alweer stiekem in het 
holst van de nacht tussenuit op weg naar 
Afrika. Nog geen vier maanden is hij maar 
in ons land. Statistisch zou je dus kunnen 
zeggen dat er 75% kans is dat de oorzaak 
van zijn teloorgang helemaal niet in ons 
land gezocht moet worden maar in zijn 
overwinteringsgebied in Afrika. Maar van 
de factoren die daar mogelijk van invloed 
zijn op de populatie weten wij al helemaal 
niets af. 

Al met al reden genoeg dus om deze 
vogel nog maar eens diep in zijn oranje 
keeltje te kijken wanneer hij zingt, fier 
rechtop in een boomtop, voordat wij 
naar Noorwegen moeten om hem tegen 
te komen…
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natuurlinks
Interessante en leuke internetsites over 
de natuur en vogels in het bijzonder. uw 
tips zijn weer welkom voor de volgende 
Wulp, dank u!

www.beleefdelente.nl 
 De nestkastwebcams van Vogel be-

scher ming Nederland zijn weer on-
line. Neem een kijkje in acht vogel-
wiegjes.

www.vogelhotel.org 
 Nestkasten voor vogels, vleermui-

zen en vlinders, blokken en blikken 
voor insecten en objecten voor voed-
sel, nestmateriaal en water, vormen 
samen een vogelhotel. Een feest voor 
de dieren en een lust voor het oog!

www.groenekieswijzer.nl 
 Op 9 juni zijn de verkiezingen. Op 

deze site kunt u zien welke politieke 
partij het best aansluit bij uw wensen 
en ideeën over natuurbescherming.

Lidwien Chorus is verhuisd naar Drenthe, 
maar nog steeds lid van 

de Haagse Vogelbescherming. 
Ze maakt ons attent op de expositie

Vogels in Orvelte 
Zeven kunstenaars (waaronder Lidwien!) 

tonen in verschillende technieken hun 
werk over vogels. 

Nog t/m 30 mei te zien: 
Drenthehof, Dorpsstraat 1a, Orvelte. 

Geopend van dinsdag t/m zondag, 
11.00-17.00 uur. 

Toegang: gratis.

http://www.beleefdelente.nl
http://www.vogelhotel.org
www.groenekieswijzer.nl
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DOOR CARLA VAN PELT

Zoals u misschien al weet, werk ik 
sinds 2009 als dierverzorgster voor de 
Haagse Vogelbescherming in De Wulp. 
Met het oog op de nieuwbouwplannen, 
de kwaliteitseisen die door het VOND 
(Vereniging van Opvangcentra van Niet 
gedomesticeerde Dieren) zijn opgesteld 
en samenwerkingsverbanden, zijn we 
bezig met werkbezoeken aan diverse vo-
gelasielen. Wat mij hierbij opviel was, 
hoewel we qua oppervlakte een middel-
matig groot asiel zijn, we toch wel in de 
top zitten qua aantallen vogels die jaar-
lijks binnen worden gebracht. Ook qua 
diversiteit zitten we redelijk hoog, wat 
ook logisch is, we zitten immers langs 
de trekroute. 
Ik kan niet voor alle asielen spreken, 
maar diegenen die ik heb mogen be-
kijken stemden mij toch een tikkeltje 
jaloers: mooie nieuwe vogelverblijven, 
ruime volières en overal genoeg ruimte. 
Vooral dit laatste is iets waar we in ons 
asiel in de broedtijd erg veel behoefte 
aan hebben. Ook door het toenemende 
aanbod van de roofvogels en uilen, heb-
ben we een groeiend gebrek aan opvang-
ruimten en volières. Niettemin blijkt dat 
De Wulp, op de bouwkundige details na, 
niet onder doet voor andere asiels die 
voldoen aan de door het VOND gestelde 
kwaliteitseisen.

Afgelopen maart kon ik een paar dagen 
op het terrein verblijven van het vogel-
asiel de Fûgelhelling in Ureterp Friesland 
(www.defugelhelling.nl). Gewapend met 

Een kijkje bij andere vogelasielen

een vragenlijst en fototoestel mocht ik op 
aanraden van Lily, meelopen bij dit asiel 
dat lid is van het VOND. Daar zij ruime 
ervaring hebben met het opvangen en 
opvoeden van roofvogels en uilen, kon 
ik er zeker van zijn dat zij mij daarover 
het een en ander konden leren. 

Ook voor het opvangen van jonge hazen 
en konijnen hebben zij ontheffing,  
zodat ik ook het een en ander kon leren 
over de eerste (24 uurs) opvang van deze 
zoogdieren. 
Het toeval wilde echter dat juist op het 
moment dat ik daar werd ontvangen, er 
in De Wulp twee jonge bosuiltjes (de zo-
genaamde takkelingen) werden binnen-
gebracht, terwijl in Friesland alleen vol-
wassen exemplaren zaten. Desondanks 
heb ik genoeg ervaring kunnen opdoen 
met het hanteren van de vele roofvogels 
aldaar. Zo kreeg ik al direct bij binnen-
komst de mogelijkheid acht buizerds uit 
hun gigantische buitenvolière te vangen 
en te assisteren bij de ontworming van 
deze vogels. Op alle vragen op mijn vra-
genlijst, waaronder die over het kwali-

FOTO: DE FÛGELHELLING

www.defugelhelling.nl
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teitsprotocol, werd uitgebreid ingegaan. 
De foto’s die ik daar gemaakt heb zijn 
vooral van volières en bassins, wederom 
met het doel ideeën op te doen voor het 
nieuwe asiel. 
Vanuit het asiel hebben zij al vele jaren 
ervaring met voorlichting in de vorm van 
excursies, presentaties en open dagen, 
welke in hun bezoekerscentrum kunnen 
plaatsvinden. Zo’n educatieve ruimte 
zou ook bij de Wulp niet misstaan! De 
beheerders Hetty en Jelmer Sinnema 
boden mij direct aan om educatiemate-
riaal te delen, mochten wij hieraan wil-
len gaan beginnen. 

Ook nu ik alweer een maand terug ben 
van dit bezoek, onderhouden wij nog 
steeds contact. 
Het zal u niet zijn ontgaan, dat ik ernaar 
uitkijk meer werkbezoeken aan andere 
asielen te brengen. Zo hoop ik met het 
oog op olieslachtoffers in de winterperi-
ode enkele dagen te kunnen meelopen in 
de vogel- en zoogdierenopvang de Mikke 
te Middelburg, ook een lid van het VOND. 
Het doel is wederom te kijken hoe zij wer-
ken en ervaringen uit te wisselen. Op de 
planning staat ook dat ik binnenkort 
een dag ga meelopen in het vogelasiel te 
Rotterdam, vogelklas Karel Schot. Aldaar 
is mijn gewaardeerde collega, onze nieuwe 
beheerder Ruud van der Waard al eerder 
dit jaar op bezoek geweest om de volières 
en bassins te bekijken. Door de vele spon-
soren hebben zij mooie en degelijke voliè-
res kunnen neerzetten, iets waar wij ook 
naar toe willen maar waar de financiën 
niet toereikend voor zijn. Hopelijk komt 
daar in de nabije toekomst een oplossing 
voor. 
Zoals ik het zie is het belangrijk een 
goede samenwerking te hebben met de 
vogelasielen elders in het land. Een goed 
onderling contact kan de vogels alleen 
maar ten goede komen en dit is uiteinde-
lijk toch ons doel.

u bent van harte welkom bij ons!
Iedere eerste zondag van de maand van 
13.00 tot 16.00 uur geven wij u graag 
een rondleiding. Verder kunt u een kijkje 
nemen in het winkeltje, met altijd een leuk 
cadeau idee! Ook kunt u bij ons terecht 
voor de aanschaf van een nestkast. Wij 
hopen u binnenkort weer eens te mogen 
begroeten.

Door de open en behulpzame houding 
was het een mooie ervaring om met de 
medewerkers, vrijwilligers en beheerders 
van de Fûgelhelling samen te werken. 

FOTO: RUUD VAN DER WAARD

FOTO: CARLA VAN PELT
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Gezien in de regio
rondom Den Haag, half januari - half april 2010

DOOR ANDRé LEEGWATER

Hè, hè, mensen. Dat was me het winter-
tje wel! Drie maanden kou en duister-
nis. Tot eind februari ijs op het water, 
en sneeuw, veel sneeuw. Dan kun je als 
piepklein winterkoninkje of ijsvogel-
tje je naam wel mee hebben, maar daar 
heb je in de praktijk toch niet veel aan... 
Gelukkig werd de ijsvogel na de vorstpe-
riode nog wel zo hier en daar gesigna-
leerd.

Ook de roerdomp had het moeilijk, maar 
gelukkig lijkt deze de winter goed te zijn 
doorgekomen. Dat kan niet worden ge-
zegd van de grote zilverreiger. Half febru-
ari werd een groep van vijftien gemeld in 
de Duivenvoordse polder, maar wie ziet 
deze fraaie vogel nog? 
Omdat het meeste water in de regio was 
dichtgevroren en de Meeslouwerplas 
grotendeels niet, was daar een enorme 
concentratie watervogels te zien. Tussen 
de duizenden en duizenden smienten 
zaten onder meer vier grote zee-eenden en 
ook af en toe een witkopeend (later zelfs 
twee op de Starrevaart), die eerst half fe-
bruari werd gezien op de Dobbeplas bij 
Nootdorp.

Tijdens de ophoging van het Scheve-
ning se strand in januari en februari 
waren soms veel steltlopers te zien tussen 
de zondagse wandelaars. Gemeld werden 
onder meer zilverplevier, tureluur, kanoet 
en drieteenstrandloper (tot wel 150!). De 

laatste weken van januari zat er zelfs een 
groenpootruiter tussen de havenhoofden, 
terwijl dat toch een typische zomergast 
is.

In Scheveningen werden ook vier toppers 
gezien (nee, niet die vier mannen van 
middelbare leeftijd die in extravagante 
kledij liedjes zingen). De grote zaagbek liet 
zich zien op de Starrevaart, in het verver-
singskanaal en het Haagse bos. Er zaten 
veel nonnetjes in de regio, tot wel zestien 
in Meijendel. Kleine en wilde zwaan zaten 
bij de Starrevaart en in Wassenaar.

  
    Veldwaarnemingen

Kuifkoekoek in Lentevreugd op 24 maart

FOTO: RENé VAN ROSSUM
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    Veldwaarnemingen

De eerste zingende boomleeuwerik op 25 
februari kondigde de komst van de lente 
aan. Gelukkig! Ook onze andere zangvo-
gels lieten hun liedje weer horen: zwartkop 
(10/3), tjiftjaf (18/3), fitis (25/3), grasmus 
(5/4), nachtegaal (5/4), blauwborst (11/4) en 
braamsluiper (11/4). De eerste zwaluw was 
de huiszwaluw op 5 april. De gierzwaluw 
was terug op 18 april. Vreemd genoeg is 
de eerste boerenzwaluw niet gemeld.

Afgelopen periode kende ook enkele 
(zeer) bijzondere waarnemingen. Twee 

keer is een appelvink gemeld in de Kijfhoek 
in Meijendel. Daar werd ook een zwarte 
wouw gezien. Bij Delft zat een koereiger. 
Maar het echte spektakel was op 23-25 
maart in Lentevreugd. Achtereenvolgens 
werden daar gezien: griel (niet op onze site 
gemeld), kuifkoekoek en alpengierzwaluw!
En er was nog veel meer moois (casarca, 
zwarte mees, boomvalk)... 

Blijf uw waarnemingen doorgeven op de 
site. Laten we er een mooie zomer van 
maken met veel mooie vogelervaringen!

DOOR LILY WEERDESTEIJN

Op een zondagavond bracht de dieren-
ambulance een wilde eend naar ons 
vogelasiel. Haar poot zag er lelijk uit. 
Halverwege was haar oranje huid afge-
stroopt en lag het als een vijfde teen op 
haar voet. Bij verdere inspectie zagen 
we, dat het dons op haar buik miste: een 
broedplek. De veren gebruikt de vogel 
om de eieren af te dekken, als ze het nest 
even moet verlaten. Veilig en warm. Met 
de blote buik houdt zij de eieren warm en 
vochtig tijdens het broeden.
Het eendje was bijzonder wild en pro-
beerde steeds te ontsnappen, wat haar 
een keer lukte. Zij rende door het asiel. 
Ze leek geen hinder van haar gewonde 
poot te hebben. De volgende dag moest ze 
maar gelijk vrijgelaten worden, omdat ze 
ongetwijfeld haar nest miste. Maar ja, wat 
te doen met die gewonde poot? Op advies 
van de dierenarts werd deze ingesmeerd 
en kreeg ze eenmalig een hoge dosering 

antibiotica om een eventuele beginnende 
infectie de kop in te drukken.
Voor het vrijlaten wisten we gelukkig haar 
exacte vindplaats. Toen het zover was 
vloog ze de sloot in, zwom resoluut naar 
de overkant, sprong op de kant en ver-
dween achter de beschoeiing.
Ruud is nog van een afstandje gaan kijken 
en zag dat ze zich ‘drukte’, om niet op te 
vallen. We hopen dat ze op tijd was, zodat 
haar eieren niet te ver waren afgekoeld. 
Ik vrees dat de verwonding aan haar poot is 
veroorzaakt door het in paniek opvliegen 
van achter de beschoeiing. Misschien wel 
op gejaagd door een loslopende hond.

Je vraagt je vaak bij zo’n binnengebrachte 
vogel af, waar je goed aan doet, wat het 
beste is voor de vogel en wat nog ethisch 
verantwoord is. Als ik twijfel is er geluk-
kig nog een dierenarts om op terug te 
vallen. Met dank aan dr. Woudstra!      

Terug naar het nest
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    Vogelpuzzel

Welke vogelnamen worden bedoeld met de volgende 
cryptische omschrijvingen?

1. Watervogel zoekt het hogerop (8 letters)

 ....................................................

2. Dik in orde tussen neus en lippen (4 letters)

 ....................................................

3. Klein stukje aangeslibd land (9 letters)

 ....................................................

4. Gaat te voet op een harde ondergrond (10 letters)

 ....................................................

5. Heel algemeen maar gaat bijna nooit de deur uit (7 letters)

 ....................................................

Stuur uw oplossing (1=…, enz.), per post (Tom Loorij, Rozentuin 31, 2272 XA Voorburg) 
of per e-mail (tloorij@xs4all.nl) vóór 15 juli a.s. Vergeet niet uw volledige naam en adres 
te vermelden. Onder de goede oplossingen wordt een cadeaubon van € 25,- verloot.

De oplossing van de puzzel uit het februarinummer was:
1 = kruisbek, 2 = auerhoen, 3 = witrugspecht, 4 = ruigpootbuizerd, 
5 = goudvink, 6 = nachtegaal, 7 = regenwulp, 8 = velduil, 9 = witgatje. 

En de vogel die je in Finland niet zal tegenkomen is de nachtegaal, maar wel zijn 
nauwe verwant de noordse nachtegaal. 

De winnaar is de heer Henk Blok uit Leidschendam. 
Hij krijgt de prijs thuisgestuurd.

mailto:tloorij@xs4all.nl


Adressen
Bestuur 
Frederik Hoogerhoud voorzitter
Marianne Hoeing penningmeester
Aletta de Ruiter secretaris
Ton Haase lid
Idde Lammers lid
Rogier Mos lid

Correspondentieadres bestuur:
Altingstraat 12, 2593 SX  Den Haag

Rekeningnummer penningmeester 358.61.85

Commissie Excursies en lezingen
Contactpersoon:
Muriel Kommer, tel. 070 - 354 89 74
E-mail: hvbexcursies@live.nl

Commissie Veldwerk
Contactpersoon:
Boudewijn Schreiner, tel. 070 - 350 53 88

Verenigingswinkel
Contactpersoon:
Riet Langenhuizen, tel. 0174 - 21 38 25
Trompstraat 17, 2684 XC  Ter Heijde/Monster
Rekeningnummer 203.19.03 t.n.v. verkoop en 
publicatie Haagse Vogelbescherming

Vogelasiel “De Wulp”
Heliotrooplaan 15, 2555 MA  Den Haag
Telefoon: 070 - 323 15 68
B.g.g.:     0174 - 21 38 25
Rekeningnummer: 509.26.75
E-mail: vogelasieldewulp@gmail.com

Informatie
Voor alle vragen over (wilde) vogels en 
vogelbescherming kunt u bij ons terecht via 
e-mail info@haagsevogels.nl of telefoonnummer 
0174 - 21 38 25

Alarmnummer Milieuzaken
Voor alle spoedeisende milieuzaken 
(bijv. kap- en snoeiwerk in de broedtijd)
kunt u contact opnemen met 
- Frederik Hoogerhoud: 06 - 41 27 15 31
- Ruud van der Waard:  06 - 47 46 01 59
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Verenigingswinkel
Voor informatie, publiciteit en verkoop

open elke 1e zondag van de maand in 
het vogelasiel 

van 13.00 tot 16.00 uur. 

Div. vogelkijkgidsjes v.a. ......................................................9,95
Vogels op en rond de voederplank ............................12,50
Haymans vogelgids in handig zakformaat
  (vernieuwde uitgave) ........................................................14,95
Cd’s vogelgeluiden v.a. .....................................................10,95

Dvd’s vogels rondom ons huis  per stuk .....................24,95
“Onze roofvogels en uilen”
“Onze meeuwen en sterns”
“Onze eenden”
“Zwanen en wilde ganzen”

“Vogels onder dak” boekje met alle informatie 
  over nestkasten ...................................................................12,50
Nestkasten van hout ..............................................................8,00
Plaatjes voor vernieuwing nestkasten ..........................1,00
Div. modellen nestkasten op bestelling; bouw-
tekeningen, zie onze website

Mokken zwaluwen en ijsvogel  .........................................5,00
Raamstickers per vel (3st. A4)wit en zwart .............2,00
Gekleurde raamvogels per vel A4 ..................................2,00
Div. vogelherkenningsplaten A4 .....................................0,50
Div. vogelkaarten v.a. ............................................................0,50

Kwartetspel vogels  .................................................................6,95
Kaartspel vogels  ......................................................................5,95

Draagtas ongebleekt katoen Vogelasiel De Wulp/
Haagse Vogelbescherming ................................ 3,50

Diverse wisselende cadeauartikelen

Het jaarlijks inventarisatierapport voor leden gratis
Voor niet-leden ..........................................................................3,75
Af te halen bij het vogelasiel

Heeft u buiten bovengenoemde openingstijd iets nodig, 
dan kunt u telefonisch contact opnemen met 
0174 - 21 38 25

Voor informatie kunt u ook terecht op de website: 
www.haagsevogels.nl onder het menu-item “vereniging”

NIEUW!

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





