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Van de redactie
Het is 6.30 uur. De zon komt op en de lucht 
kleurt van grijs/blauw naar oranje/rood. 
Hier buiten klinkt een koor van vogels, 
merels, zanglijsters, zwartkoppen, rood-
borsten, winterkoninkjes... Dan de tjiftjaf, 
fitis, groenling en vink. Het getjilp van de 
huismus, gekwetter van de boerenzwaluw, 
gekir van visdieven, geroffel van de grote 
bonte specht, af en toe overstemd door het 
getepiet van de scholekster en de roep van 
fazanten. We noteren tot 8.30 uur alle vo-
gelsoorten die we zien en horen: 53. Waar 
sta ik? Op de Golfbaan Leeuwenbergh!

Een keur aan struiken, bomen en wilde 
bloemen. Vijvers met glooiende oevers en 
riet. Er hangen mezennestkasten, een to-
renvalkkast en sinds kort staat er een ooie-
vaarspaal (die al door een paar is bezocht). 
Rondom het terrein liggen weilanden en 
oude boerderijen.

Met de recente lobby van diverse natuur-
organisaties tegen de komst van een golf-
baan in de Duivenvoordse polder in het 
achterhoofd, denkt u wellicht: “de redactie 
in het hol van de leeuw”'. Nee hoor, ik ben 
er zonder kleerscheuren vanaf gekomen. 
De Haagse Vogelbescherming is immers 
niet tégen golf, maar wel tegen het verdwij-
nen van natuurgebieden die (al eeuwen!) 
een oase vormen voor broedende (weide)- 
vogels, doortrekkers en wintergasten.

Nu ik deze vogelrijke golfbaan heb gezien 
(overigens ook met vlinders, hazen, kik-
kers, etc.), ben ik zelf wel tégen het vervan-
gen van deze golfbaan door een snelweg en 
een nieuwe woonwijk. Den Haag mag dan 
geassocieerd worden met de kleuren geel/
groen, maar als de natuur het telkens aflegt 
tegen bouwstenen en beton, ziet de toe-
komst er behoorlijk zwart uit!

P.S.: maar... met veel leden staan wij samen 
sterk; ik verwelkom dan ook met veel dank 
de 27(!) nieuwe leden van dit kwartaal!
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Foto voorplaat: Cobi Greve
Een paartje ransuil bracht in 2010 drie jongen groot op 
een rustige plek in Leidschendam. Eind mei stond ik oog 
in oog met deze weliswaar nieuwsgierige, maar tamelijk 
onverstoorbare takkeling, de meest vlotte van het stel.
N.B.: Cobi stelt haar gewonnen prijs met deze cover ter beschik-
king voor de aanschaf van nestkasten in een vogelrustgebied, 
waarvoor zeer veel dank!

www.haagsevogels.nl
mailto:dewulp@gmail.com
mailto:hvbleden@planet.nl
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Monitoren
In het dagelijks leven van een vogelbescher-
mer is monitoren een woord dat een be-
drijvende betekenis heeft. Monitoren bete-
kent dat je zaken actief in de gaten houdt. 
Hoeveel vogels  er in een bepaald gebied 
broeden, wordt via de BMP-methode gemo-
nitord en ook de trektelling langs de kust is 
een kwestie van langere tijd actief opletten. 
De resultaten van die monitoring treffen we 
elk jaar weer in het inventarisatierapport 
dat de HVB nu alweer 28 jaar uitgeeft. 

Als doorgewinterde vogelbeschermer heb 
ik er nooit over nagedacht dat monitoring 
mij ook wel eens op een andere manier ten 
deel zou vallen. Afgelopen maand gebeurde 
dat toch toen het lijf opeens haperingen 
ging vertonen en ik mezelf met veel draad-
jes en piepjes aan de monitor terugvond. In 
dit geval in de lijdende vorm, want de oor-
zaak was een hartfalen. Gelukkig waren we 
er op tijd bij en bleek het allemaal erg mee 
te vallen. Na een kleine week en een goede 
servicebeurt kon ik het ziekenhuis weer 
verlaten. Toch zat de schrik wel even in de 
benen en besef je eens temeer dat het leven 
soms aan zijden draadjes hangt. Inmiddels 
weet ik dat ik niet de enige ben die dit heeft  
doorgemaakt. Van alle kanten stroomden 
de ervaringsdeskundigen toe om me goede 
moed in te praten. En dat deed deugd. Als 
voorzitter ben ik dan ook blij dat ik de 
ruimte van het voorwoordje kan benutten 
om iedereen die me in die benauwde wacht-
tijd aan de monitor moreel heeft gesteund 
hartelijk te bedanken. 

Is er verder nog iets gebeurd? Jawel, het was 
weer begin broedseizoen en dan staat de 
telefoon roodgloeiend over werkzaamhe-
den in het groen die verstorend zijn voor 
onze broedende vogels. Maar ook daarmee 
gaat het gelukkig beter. Steeds meer uit-
voerders werken volgens de gedragscode. 
Daarin staat dat je eerst moet monitoren 

om te controleren of er broedende vogels 
aanwezig zijn. Als dat niet het geval is, mag 
er gewerkt worden. In Voorburg leidde dat 
afgelopen maand tot verwarring bij natuur-
liefhebbers die meenden dat de draglines 
een heel broedgebied verstoorden. Na een 
quickscan konden we echter vaststellen dat 
de gemeente voldoende voorzorgsmaatre-
gelen had genomen om te voorkomen dat 
er vogels gingen nestelen.  De enkele meer-
koeten die zo eigenwijs waren om naast het 
werk toch onverstoorbaar op eieren te gaan 
zitten, werden gerespecteerd. De rest van 
het vogelkoor zong vrolijk door. 

Voor de rest draait het bestuur op volle 
toeren om de vereniging en het asiel 
vooruit te helpen. Terwijl het dak van 
het oude asiel nog gerenoveerd wordt, 
zijn we ook hard aan de slag om de bouw 
van het nieuwe asiel voor te bereiden. 
Afgelopen 15 april de grote aftrap van 
de Fondsenwervingscampagne. De eer-
ste grote klapper is binnen. De Haagse 
Dierenbescherming doneerde € 45.000,- 
voor de eerste heipalen en werd Gouden 
vriend van het asiel.  Daarom hebben we 
alvast een klein feestje gevierd. Helpt u ook 
meebouwen? Word dan Vriend van het 
nieuwe Vogelasiel.

  
    Van de voorzitter

Het voorjaar is in ieder geval bijzonder 
mooi begonnen. Ik wens u allemaal een 
hele goede voortzetting.

Uw voorzitter Frederik Hoogerhoud



DOOR WIM KOOIj

De nachtegaal: 24 uur per etmaal in touw en 7 maanden per jaar op reis

lege zangposten?
De laatste 10 jaar waren niet één en al  
rozengeur en maneschijn voor de nachte-
gaal. Plaatselijk ging de soort weliswaar 
vooruit, maar met name in Oost- en Zuid-
Nederland - waar al sinds de jaren 70 van 
afname sprake was - leek de soort aan een 
vrije val bezig. Dat is ook aanleiding ge-
weest om in 2004 de soort als kwetsbaar 
op de Rode Lijst te plaatsen. In de laatste 
jaren zet de achteruitgang op veel plaat-
sen in het land door. Het totale aantal 
broedparen ligt voor het hele land naar 
schatting nu iets boven de 6.000. 

In onze regio waren er wat meer schom-
melbewegingen, maar ook hier is de 
langere termijn trend niet gunstig. Wat 
vooral opvalt, is dat de nachtegaal zich 
steeds meer terugtrekt in die gebie-
den waar ze zelf blijkbaar de A-status 
aan toekennen: laag struweel met veel 
brandnetels in het tamelijk open duin. 
Tot niet zo lang terug vestigden zich ook 
paartjes op de oude landgoederen en in 
onze onvolprezen reservaten. Die golden 
blijkbaar als B-locatie want tegenwoor-
dig melden ze zich daar doorgaans nog 
slechts sporadisch op de trek. 

In 2009 werd vanuit onze reservaten 
geen enkel broedgeval gemeld en was 
het Gravin van Bylandtreservaat in 
Clingendael zelfs het enige van waaruit 
überhaupt een waarneming werd gemeld. 
In duinbossen zoals het Hubertuspark 
en de Belvedère (Scheveningse Bosjes) 
zitten ze nog wel maar het worden er wel 

Het is 10 jaar geleden dat ik een stukje 
schreef over de nachtegaal, toen voor 
(jullie hebben het toch wel in de kast 
staan?) het boek “Broeders, trekkers en 
dwalers”. Hoog tijd om weer eens stil te 
staan bij deze soort die zo karakteris-
tiek is voor de Haagse leefomgeving. 
Inmiddels heeft de wetenschappelijk-
technologische vooruitgang geleid tot 
ontsluiering van enkele geheimen achter 
“de zanger der zangers”: hoe opval-
lend de nachtegaal zich (vocaal) tijdens 
het buitenbroedseizoen manifesteert, 
zo duister leek zijn pad in al die andere 
maanden.

reislustige zanger in de Haagse duinen.
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De nachtegaal: 24 uur per etmaal in touw en 7 maanden per jaar op reis

gaandeweg minder. De prachtige zang 
van de nachtegaal is nog wel "een zeker-
heidje" tijdens een bezoek aan Meijendel 
in de periode dat deze Wulp op de deur-
mat ploft. Edoch, ook in dit fraaie duin-
gebied ten noorden van onze stad - hét 
nachtegaalbolwerk van Nederland - is er 
sprake van terugloop. Immers de afgelo-
pen 20 jaar is de dichtheid afgenomen 
van gemiddeld 45 naar 30 territoria per 
km2. Rekening houdend met de plek-
trouwheid van de nachtegaal betekent 
dit dat grosso modo 1 op de 3 zangpos-
ten van weleer nu niet meer is bezet.

Voordat ik het allemaal te veel dramati-
seer wil ik het voorafgaande graag toch 
wat nuanceren. Vanuit internationaal per-
spectief bezien is er immers niets aan de 
hand. De nachtegaal kent een zeer groot  
verspreidingsgebied en de Europese po-
pulatie wordt geschat op tussen de 8,5 
miljoen en 23 miljoen vogels! Vooral in 
de landen rond de Middellandse Zee en 
in de Balkan is hij zeer algemeen en ont-
breken aanwijzingen dat er van veront-
rustende afname sprake zou zijn. Maar 
ja, we willen natuurlijk graag zeker stel-
len dat tijdens een wandel- of fietstochtje 
in de lente ook in onze eigen omgeving 
onze oren met de prachtige zangtonen 
verwend blijven worden...

Chip
De gevaren waaraan de nachtegaal bloot-
staat hebben alles te maken met de ver-
blijfplaatskeuze. En die bestrijkt dus een 
nogal groot gebied. Uiteindelijk mani-

festeert de kwetsbaarheid zich tijdens de 
lange, niet van gevaren gespeende trek-
route. Hierover was lang veel onduide-
lijk. Wel weten we al geruime tijd dat onze 
vogels via Frankrijk, Spanje doorvliegen 
tot halverwege Afrika. Maar daar houdt 
de kennis dan zo'n beetje mee op. Echter, 
door een wetenschappelijk onderzoek 
verworven bij een ringstation in Norfolk 
(Engeland) blijft de kennis inmiddels niet 
meer beperkt tot momentopnames. In 
2009 werden 20 nachtegalen niet ver van 
de kust bij Methwold Hythe in Norfolk 
gevangen. Deze werden door onderzoe-
kers van de British Trust for Ornithology 
(BTO) voorzien van een zogenaamde "mi-
niatuur-geolocator". Geolocators slaan 
informatie op in een chip, een buitenge-
woon ingenieus systeem. Van de 20 zijn 
er maar liefst 7 teruggevangen, allemaal 
in Norfolk zelf. Hiermee wordt nog eens 
bevestigd dat na een reis van meer dan 
10.000 kilometer, deze kleine vogeltjes 
dezelfde plek weer weten terug te vinden. 
De techniek haperde nog wat, want 5 van 
de 7 geolocators bleken niet te werken en 
nummer 6 had het slechts gedeeltelijk ge-
daan. Maar die ene die volledig werkte, le-
verde een schat aan gegevens op. De vogel 
had nogal wat beleefd alvorens driekwart 
jaar later terug te worden gevangen. 

Een reisbeschrijving
Na het broedseizoen in 2009 vloog "chip-
pie" eind juli langs de Engelse kust via 
Kent en Sussex het Kanaal over, dwars 
door Frankrijk om vervolgens halver-
wege augustus bij de Pyreneeën te arrive-
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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

Zeiltocht op het IJsselmeer: 
zie de slaaptrek van de 

zwarte stern 

Zaterdag 20 augustus 2011, 
georganiseerd door, meer 

informatie en aanmelden op 

www.fogol.nl

TIP
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ren. Daarna vervolgde hij zijn route via de 
Spaanse Oostkust langs de Middellandse 
Zee richting Marokko. Daar nam hij drie 
weken pauze, van eind augustus tot half 
september, om zich op te laden voor het 
vervolg van de tocht. Na het bijtanken 
werd wederom de kustlijn gevolgd, nu 
in de buurt blijvend van de Atlantische 
Oceaan, de Westelijke Sahara passerend, 
via Mauretanië, naar Senegal en Guinea-
Bissau. Dit bleek de eindbestemming te 
zijn, waar hij uiteindelijk - 5 maanden na 
het begin van de tocht - arriveerde. Het 
was inmiddels medio december. Precies 
6 weken bleef hij daar op zijn meest zui-
delijke winterverblijfplaats. Half februari 
begon hij aan zijn terugreis. Bijzonder 
was, dat "chippie" opeens meer haast leek 
te hebben. Of speelde de overheersende 
windrichting (lange tijd noordwaarts 
en dus wind mee) een rol? In ieder geval 

ging het aanzienlijk sneller dan de heen-
reis, want half april arriveerde hij weer in 
Norfolk om uiteindelijk teruggevangen 
te worden op 9 mei. Op slechts 50 meter 
afstand van het nest van het jaar ervoor! 
Nachtegalen kunnen, als het erg meezit, 
wel 14 jaar worden. Het zou dus kunnen 
dat je op de favoriete plek, waar jij rond 
de eeuwwisseling zo kon wegdromen, dit 
voorjaar nog door dezelfde vogel wordt 
toegezongen. Als hij dus nog deel uit-
maakt van het vogelkoor. 

Laat ik vooral niet in mineur eindigen en 
dit glas voor de helft (of eigenlijk twee-
derde) vol blijven zien. Ook dit voorjaar 
zijn er, zeker in de duinen om ons heen, 
nog honderden nachtegalen die hun sym-
fonie ten gehore brengen. En niet zo maar 
één: een symfonie die gratis en voor niets 
24 uur achtereen doorgaat.

nachtegaal is plektrouw.

 Foto: Boudewijn Schreiner
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DOOR RuuD VAN DER WAARD

Lily Weerdesteijn meldde mij dat in 
Madesteijn nabij de Oorberlaan, regelma-
tig torenvalken rondvlogen. Dat klonk in-
teressant genoeg om meer aandacht aan te 
besteden. In die hoek van Madesteijn zit 
de afdeling Levende Have van de bereden 
politie. Via een connectie ben ik in contact 
gekomen met de ploegchef, Inspecteur 
Bertu. Ik heb hem een voorstel gedaan om 
op zijn afgesloten terrein een aantal broed-
kasten op te hangen, waarmee we een paar 
bijzondere jagers een geschikte nestge-
legenheid kunnen bieden. Hij reageerde 
meteen enthousiast toen ik meldde wie 
ik was en waarvoor ik stond. Een samen-
werkingsverband met de Haagse Vogel-
bescherming, dat sprak hem wel aan. We 

nestkasten op een bijzondere plek
hebben samen een uitgebreide wandeling 
gemaakt over het zeer grote terrein en de 
verschillende mogelijkheden bekeken. Kort 
daarna heb ik  de heer Baerdemaeker van de 
W.R.N. werkgroep roofvogels Nederland be-
naderd en hem op locatie uitgenodigd voor 

bosuil zit goed verscholen - foto: H
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loek Bos ontwerpt huismus voor Haagse  Vogelbescherming    DOOR IDDE LAMMERS

Loek Bos heeft de huismus belangeloos 
ontworpen. "Ik draag graag mijn steentje 
bij aan het nieuwe vogelasiel van de Haagse 
Vogelbescherming. Jaarlijks vangen zij 
duizenden zieke, verzwakte of jonge vogels 
op. Dieren die vaak het slachtoffer zijn ge-
worden van menselijk handelen. Het voelt 
goed om iets terug te kunnen doen."

"Het ontwerpen van een huismus is een lo-
gische keuze", vindt Loek Bos. "Het is een 
echte stadsvogel. Of beter gezegd, dat was 
het. Vroeger zag je ze hier heel veel, maar 
de laatste jaren is de soort sterk achteruit 

gegaan.  De huismus staat als het ware sym-
bool voor de kwetsbaarheid van veel vogel-
soorten in en om Den Haag. Daar komt bij 
dat de huismus een goed herkenbare vogel is 
en er compact uitziet. Dat maakt het maken 
van een beeld van een vogel goed doenlijk."
De beeldjes worden door Bronsgieterij 
Kemner uit Cuijk gegoten en vervolgens 
door Loek Bos nabewerkt en voorzien van 
een ingegraveerd nummer. Hoe groot de 
oplage wordt, is nog niet bekend. Zolang 
er vraag is laten we nieuwe mussen gieten. 
Mede door het ingegraveerde nummer en 
een Certificaat van Echtheid, hebben ko-

De Haagse kunstenaar loek Bos heeft speciaal voor de Haagse Vogelbescherming een 
beeldje van een huismus ontworpen. De Haagse Vogelbescherming verkoopt dit beeldje 
ten behoeve van een nieuw te bouwen vogelasiel. 
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een advies voor plaatsing van de nestkasten. 
Na een bezoek aan het terrein, is besloten 
zowel aan het begin als aan het einde een 
torenvalkkast op te hangen. Halverwege een 
bosuilkast en in een permanent open schuur 
een viertal oefenplankjes voor boerenzwalu-
wen. Op 1 april (het is geen grap) heb ik alles 
met medewerking van een facilitair mede-
werker, opgehangen. Het was een hele klus, 

met twee uitschuifbare ladders, kasten en 
gereedschap over zo’n groot terrein lopen.

Alles is naar tevredenheid aangebracht en 
nu wachten wij af of “de doelgroep” er ge-
bruik van gaat maken. In ieder geval zijn wij 
enthousiast over deze samenwerking met de 
politie. De broedende vogels op het terrein 
kunnen zich geen veiliger plek wensen!

loek Bos ontwerpt huismus voor Haagse  Vogelbescherming    DOOR IDDE LAMMERS

pers de garantie dat er sprake is van Kunst 
met een hoofdletter K. 
Het huismussenbeeldje van Loek Bos, onge-
veer 15 centimeter hoog, is te koop in twee 
varianten: brons en verbronst kunsthars. De 
bronzen exemplaren kosten € 275,- en zijn 

voorzien van een genummerd certificaat 
van echtheid. De kunsthars variant kost 
€ 35,-. Genoemde bedragen zijn exclusief 
verzendkosten. 

Met de aanschaf steunt u de bouw van 
een nieuw vogelasiel. De beeldjes worden 
telkens in een beperkte oplage gemaakt. 
Houdt u bij een bestelling dan ook re-
kening met een levertijd van ongeveer 5 
weken. Bel of mail voor een bestelling of 
meer informatie naar Idde Lammers (tel: 
070 327 2174 of info@idde.nl)

nestkast voor de torenvalk - foto: R
uud van der W

aard

Bij het ter perse gaan van deze editie van 
De Wulp zijn er 19 bronzen mussen en 20 
kunstharsvarianten besteld. 

mus in creatieve handen.

 Foto: Idde Lammers
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Ben ik een “vogelaar”? Nee absoluut niet. 
Zo zou ik mezelf zeer zeker niet durven 
noemen, want daarmee zou ik velen van 
jullie tekort doen. Ik raak wel steeds 
meer geïnteresseerd in vogels. En ik wil 
jullie graag even meenemen over hoe dit 
zo bij mij is ontstaan.

Halverwege 2003 haalde ik mijn duik-
brevet en vanaf dat moment was ik een 
verknocht duikster. Bijna ieder weekend 
was ik wel te vinden in Zeeland of aan 
een zoetwaterplas. En ik maakte dan 
ook ongeveer een honderdtal duiken per 
jaar. Maar tijdens een dagje Zeeland, was 
ik uiteindelijk toch maar 2 uurtjes onder 
water, terwijl ik er wel de hele dag ver-
toef. Veel tijd over dus om bij te kletsen 
met je buddy’s, maar ook om te genieten 
van de prachtige natuur. Ik kocht een 
kleine verrekijker, waarmee ik beter rond 
kon kijken. En zo viel mijn oog in 2008 
op een paar bijzondere vogels die in de 
kwelders bij de Zeelandbrug rondliepen. 
Grote witte vogels, lange poten, kuifje 
op hun kop en een lange, platte snavel... 
Juist ja, goed geraden, ik zag lepelaars. 
Wow, dat er zoiets moois in Nederland 
rondvliegt.

Begin 2009 kreeg ik een vogelboek ca-

deau voor mijn verjaardag, ontdekte ik 
de webcams van Beleef de Lente en in 
juli van dat jaar maakte ik een tripje naar 
Terschelling, waarbij ik een hele dag vo-
gels heb gespot samen met mijn beste 
vriendin Caroline. In totaal hebben we 
maar liefst 57 vogels geteld (waarvan 8 
stuks uitsluitend gehoord, maar dat telt 
ook). Ik genoot met volle teugen en was 
eigenlijk best goed in het spotten van een 
soort die we nog niet hadden gezien.

Ieder voorjaar ben ik in de ban van de 
webcams die prachtige beelden laten 
zien van het nestelen en broeden van 
een verscheidenheid aan vogels. De 

Vogelaar in de dop
DOOR EStHER VAN SEtERS

Terwijl ik dit zit te typen, draaien op de achtergrond de webcams van Beleef de 
lente, de webcam van de slechtvalk in de toren van de Sint-Michiels- en Sint-
Goedelekathedraal in het centrum van Brussel, de webcam van de slechtvalken Aria 
en Vento op het dak van de Universiteit van Rome en lees ik met een schuin oog de 
blog over de ontwikkelingen van de (roof)vogels hier in de omgeving. 

in de ban van vogels.

Foto: Caroline Walta
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machtige oehoe, de statige ooievaar, de 
fraai gekleurde ijsvogel, maar ook van 
de vogel die mijn hart heeft gestolen: de 
slechtvalk. Het uiterlijk en karakter van 
deze roofvogel spreekt mij erg aan. En zo 
was ik soms ’s avonds niet achter mijn 
pc vandaan te krijgen als S2 (vrouwtje 
slechtvalk op de Mortel) op het punt 
stond om een ei te leggen of als de juve-
nielen aan de wandel gingen. En ging ik 
samen met Caroline spotten bij de KPN-
toren in Haarlem, om de juvenielen op 

het rooster hun vliegoefeningen te zien 
doen.

Vorig jaar waren er helaas geen beelden 
van de slechtvalk (althans niet bij Beleef 
de Lente), maar dit jaar ben ik super ver-
wend met alle webcams. En er zit zelfs 
heel dichtbij in Rijswijk een slechtval-
kenkoppel te broeden. Daar ga ik graag 
even langs om te kijken of ik een mooi 
moment mee mag maken. Me heel goed 
realiserend dat ik slechts een kleine kans 
heb om iets bijzonders te zien in de zeer 
korte tijd dat ik daar vertoef.
Nee, een “vogelaar” durf ik mezelf ab-
soluut niet te noemen, maar ik kan met 
vlagen enorm in de ban zijn van vogels 
en in de auto onderweg doen mijn vriend 
en ik altijd het spelletje wie als eerste een 
buizerd of een torenvalk kan spotten. 
Heb ik prachtige prooioverdrachten ge-
zien bij de bruine kiekendief, weet ik wat 
een dodaars is en een eider en probeer 
ik de vogels die ik tijdens een strand- of 
parkwandeling zie te herkennen. Het vo-
gelboek en de verrekijker liggen altijd in 
de auto. En zo wordt mijn vogelkennis 
vanzelf stukje bij beetje groter.

slechtvalkman “Anton” in Rijswijk.

Foto: Caroline Walta

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.hotelletjedeveerman.nl 
 een aanrader voor uw verblijf op Vlieland, er komen veel vogelaars (zie ook het spe-

ciale vogelkijkarrangement)
www.birdcam.it 
 kijk mee in de Italiaanse slechtvalknesten
www.bigbroeder.nl 
 voor als u geen genoeg kunt krijgen van de ooievaars(nesten)
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DOOR RuuD VAN DER WAARD

Vogels komen en gaan. Stagiaires komen 
en gaan. Vrijwilligers komen en gaan. 
Onze dagbezetting is goed, alleen bij som-
mige avondploegen valt de bemensing 
wat tegen. Op de dinsdagavond en zon-
dagavond (om de week) en de zaterdag-
avond kunnen wij nog hulp gebruiken. 
Het broedseizoen is immers begonnen en 
de jonge vogeltjes zullen nu steeds vaker 
binnengebracht worden. Juist deze groep 
vogels vraagt de meeste aandacht en tijd 
van onze vrijwillige medewerkers. Op het 
moment dat ik dit schrijf, is de “intake” 
van vogels voor de tijd van het jaar nog 
wat aan de lage kant (de eerste twee weken 
van april 12 vogels per dag). Maar dat kan 
in dit seizoen zo veranderen... De soorten 
die we het meest zien, zijn de diverse dui-
ven en de eenden. Ook de eendenpullen 
zijn al aardig vertegenwoordigd.

Schimmel en zwammen
Het onderhoud aan het asiel gaat intus-
sen gewoon door. Overal gaat iedere keer 
wel iets stuk. Helaas bleek er toch ook 
iets groter onderhoud nodig. Zo was het 
dak van de babyboeg verrot en bleek het 
plafond van de trekrennen drijfnat en vol 
schimmel te zitten. In het najaar groei-
den de zwammen weelderig. Deze on-
veilige situatie vergde een snelle aanpak. 
Doordat er in het vroege voorjaar relatief 
weinig vogels in het asiel verbleven, was 
dit de enige tijd waarbinnen we een der-
gelijke reparatie konden laten uitvoeren. 
Inmiddels is de klus geklaard, alle rom-
mel opgeruimd en zijn we klaar voor het 
broedseizoen. 

Zijn er nog vragen?

Kanarie en kip
Tussen de zorg voor de vogels en het 
uitvoeren van onderhoud, rinkelt de te-
lefoon bijna de hele dag. Mensen bellen 
met de meest uiteenlopende vragen: van 
“Wat moet ik met mijn zieke kanarie?” en 
“Kunt u de nageltjes knippen van mijn 
parkiet?” tot “Ik heb genoeg van mijn 
ouwe kip, kan ik die bij jullie brengen?” 
Wij houden ons echter alleen bezig met 
wilde inheemse vogels en we verwijzen 
deze vragenstellers dan ook naar andere 
hulpinstanties of instellingen.

Slechtvalk 
Het lijkt erop, dat er een slechtvalkenpaar 
in onze stad huist. Bovenin de toren van 
het Vredespaleis zijn zij regelmatig gesig-
naleerd. Gaat het om overwinteraars, of... 

het dak gaat eraf...
                                 ...en het dak gaat erop

Foto: Ruud van der Waard

Foto: Ruud van der Waard
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een mogelijk broedgeval? Sinds 1964 is er 
geen broedgeval van slechtvalken in Den 
Haag en/of zijn randgemeenten bekend. 
Nu broedt er een paar in Rijswijk en wach-
ten wij af hoe het gaat lopen in Den Haag. 
Met het Vredespaleis hebben de slechtval-
ken een mooie locatie uitgezocht. Geen ri-
sico van verstoring en voldoende voedsel 
in de straten. Het barst van de duiven en 
halsbandparkieten, die een prima prooi 
zijn voor deze stoottroeper. Door al het 
nieuws rondom de slechtvalk, werd ik be-
naderd door een journalist. Hij wilde een 
interview over de “Vredespaleisvalken”. 
In het Engels! Of course heb ik hieraan ge-
hoor gegeven en dinsdagavond 12 april 
is het uitgezonden op Den Haag FM 92.0 
Dutchbuzz, Your voice in the Netherlands.

duivenjong in goede handen.

eendenpullen  zoeken de warmte op.

Foto: Hans Goeijenbier

Foto: Hans Goeijenbier

Het programma kunt u op internet terug-
luisteren, www.dutchbuzz.nl, April 12-19,  
“Peregrine falcons choose the lofty turret of the 
Peace Palace as their new home” (±19.00 min)

 nieuwe leden
    (27!)

M. Kuipers, Den Haag 

A. Lingen, Den Haag 

Y. Peersma, Den Haag 

L.H.M. Vechtmann, Den Haag 

j. van der Spek, Den Haag 

G. troost, Rijswijk  

j.G.M. Apeldoorn, Den Haag 

R.G.S. Peyra, Voorburg

P.A. Wetsteijn, Den Haag        

S. van Duin, Den Haag 

G.M.M. Kauw-Vastert, Den Haag 

Y.E.M. Beukers, Den Haag 

j.M. van de Langkruis, Den Haag 

R.H.I. de jong, Den Haag 

C. twilt, Den Haag 

M. van den Bosch, Den Haag 

E. Reitsma, Den Haag 

K.M.P. de Pooter, Wassenaar

I.A. Westerbeek Modders, Den Haag 

I. Hoogendam, Den Haag 

L. van Raad, Zoetermeer

M. Simonis, Den Haag 

R. Kroone, Den Haag 

G.A.M. van Roy, Den Haag 

I. teekens, Den Haag 

K. in ’t Hout, Voorburg

Niki Ververs (jeugdlid), Den Haag  

http://www.dutchbuzz.nl


Contactadres CEL: tel. 070 354 89 74, e-mail: hvbexcursies@live.nl 
Zie verder “Het Kader” aan het einde van het overzicht..

Zaterdag 4 juni 
nieuwkoop (vaartocht)
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer*
Met fluisterbootjes bekijken we dit gebied 
vanaf het water (van 9.00 tot 12.00 uur). 
Dichtbij is een kolonie purperreigers en 
zwarte sterns. Rietvogels zullen wij zeker 
zien en horen.
Leiding: Ton Haase
Tijdstip: 8.00 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Station 
Mariahoeve, kant Voorburg (Appelgaarde) 
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: vervoer en boothuur ca. e 10,- p.p.

Zaterdag 25 juni
Verrassingstocht op de fiets
Dagexcursie met de fiets ***
Nadere informatie en verzamelpunt zal 
door Harriet aan de deelnemers bekend 
worden gemaakt (waarschijnlijk vertrek 
vanaf Station Den Haag Centraal/CS).
Leiding: Harriet Kolber
Tijdstip: 8.00 uur
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: (openbaar) vervoer, fietshuur

Zaterdag 2 juli
Starrevaart
Avondexcursie met eigen vervoer **/***
We maken een wandeling rond de Vogel-
plas Starrevaart en we kunnen een kijkje 

nemen vanuit de vogelkijkhut. We zullen 
zeker diverse eenden en steltlopers zien. 
Op een aangelegd eilandje broedt tevens 
een kleine kolonie kokmeeuwen.
Leiding: Ton Haase
Tijdstip: 19.00 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Kniplaan!
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 23 juli
oostvaardersplassen
Dagexcursie met eigen vervoer **/***
Afhankelijk van het weer en de waarne-
mingen bezoeken wij diverse vogelkijk-
hutten en uitkijkpunten.
Leiding: Ton Haase
Tijdstip: 8.00 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Station 
Maria hoeve, kant Voorburg (Appelgaarde) 
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 6 augustus 
Zouweboezem 
Dagexcursie met eigen vervoer **/***
We beginnen met enkele stops op de dijk 
langs de Lek. Vanaf boven kijken we over 
de uiterwaarden.
Vervolgens maken we een wandeling 
door de Zouweboezem. Naast de vochtige 
graslandjes vinden we hier enkele riet-

  
   Dagdeelexcursies

Belangrijke mededelingen:
•	Bij	verhindering	dit	graag	uiterlijk	48 uur voor de excursie laten weten
•	Met	ingang	van	1	maart	zijn	de	kosten	van	eigen	vervoer	gewijzigd	van	e 0,06/km naar e 0,08/km
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   Dagdeelexcursies

moerassen. Purperreiger, zwarte stern en 
porseleinhoen zijn kenmerkende vogel-
soorten van dit gebied. Het tweede deel 
van de dag bestaat uit het bezoek aan het 
bezoekerscentrum de Schaapskooi. In de 
nabije omgeving maken we een wande-
ling.  
Leiding: André Kommer
Tijdstip: 8.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Station 
Mariahoeve, kant Voorburg (Appelgaarde) 
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: vervoer en veerpont

Zaterdag 27 augustus 
Tiengemeten 
Dagexcursie met eigen vervoer **/***
Tiengemeten is bij uitstek een wandel-
eiland. In 2006 is het eiland omgevormd 
van landbouwgrond naar natuur. Aan 
de zuidkant is een gat in de dijk gegra-
ven; een groot deel van het eiland staat 
nu dagelijks onder invloed van de rivier. 
Verderop staat het water stil en ontstaat 
een uitgestrekt moeras. 
We onderzoeken nog de mogelijkheid om 
in plaats van een wandeling het eiland 
met de fiets te verkennen. 
Deelnemers ontvangen bij opgave nadere 
informatie over een mogelijke fietstocht 
en de daaraan verbonden fietshuur ter 
plaatse. 
Leiding: André Kommer
Tijdstip: 8.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Station 
Mariahoeve, kant Voorburg (Appelgaarde) 
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: vervoer, veerpont, evt. fietshuur

Contact: 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 bij NS station 
Mariahoeve aan de kant van Voorburg (Appelgaarde, 
volg borden P+R), tenzij anders genoemd.
Opgave: Voor alle excursies dient u zich vooraf op 
te geven bij de contactpersoon van de CEL (tenzij 
anders genoemd). Deelname is naar volgorde van 
opgave.
Mocht u na opgave onverhoopt verhinderd zijn, 
dan vernemen wij dit graag uiterlijk 48 uur voor de 
excursie zodat de vrijgekomen ruimte kan worden 
ingevuld. 
Vervoer: Voor dagexcursies met eigen vervoer 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
€ 0,08 per kilometer, af te rekenen met de chauffeur.
Om het milieu te sparen, rijden wij met zo weinig 
mogelijk auto’s. 
Rekeningnummer: Voor excursies waaraan kos-
ten zijn verbonden die moeten worden overge-
maakt, dient u het aangegeven bedrag te storten 
op rekeningnummer 271.84.86 van Vereniging voor 
Vogelbescherming Den Haag e.o., afdeling excursies. 
Annuleringen schriftelijk of telefonisch meedelen aan 
de penningmeester.
Regels en reglement: Met het verschijnen van de 
nieuwe agenda, vervalt automatisch de vorige.
Deelname geschiedt op basis van het Reglement 
Deelname Excursies (2006). Dit reglement kunt u 
opvragen bij de penningmeester.
Jongeren: Op alle excursies zijn ook jongeren
welkom!
Zwaarte excursies:
   * lichte wandeling, geen conditie vereist
  ** flinke wandeling, enige conditie vereist
 *** lange wandeling of meerdere wandelingen, 

conditie vereist
**** zware wandeling(en) in moeilijk/ruig terrein
Terugkomsttijden 
ochtend: tussen 12.30 en 13.00 uur
lange ochtend: tussen 14.00 en 14.30 uur
dag: tussen 17.30 en 18.00 uur
Eten en drinken: Neem iets te eten en drinken mee 
voor onderweg, daar er niet altijd een uitspanning 
kan worden bezocht. N.B. verzoek in de auto’s niet 
te eten en/of drinken.
Kleding: Aangeraden wordt waterdicht schoeisel 
en regenkleding mee te nemen. In de winter warme 
kleding en handschoenen. In de zomer ademende 
kleding in lagen met voldoende bedekking tegen 
felle zon en evt. insecten. Bij voorkeur niet te felle 
kleuren.
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DOOR tOM LOORIj

Deel 9: 
Roodhalsfuut

En in zo’n zijtak, omzoomd door mans-
hoog riet, zaten ze. Het was een paartje 
in vol zomerkleed. Oost-Europa was 
in die tijd dan ook het belangrijkste 
bolwerk van de roodhalsfuut. In het 
noordwesten reikte de verspreiding 
tot Denemarken en Zweden. Maar in 
die tijd begon hij zijn broedareaal ook 
langzaam naar noordwest-Europa uit 
te breiden. 

Broedgevallen
Tot 1970 waren er in Nederland maar 
drie zekere broedgevallen bekend. 
Daarna begon vooral het aantal over-
zomerende exemplaren toe te nemen 
en vanaf het begin van de jaren tachtig 
kunnen we zeggen dat de soort een re-
gelmatige broedvogel in Nederland is 
geworden.
Het aantal broedparen steeg echter 
maar heel langzaam. Maar veel belang-
rijker is dat die broedgevallen vrijwel 
geheel beperkt bleven tot enkele plas-
sen in Drenthe. Broedgevallen elders 
in Nederland bleven en zijn nog steeds 
uiterst schaars. 
Anno 2010 zijn er nu jaarlijks 12 broed-
gevallen. In de meeste gevallen steeds 
op ongeveer dezelfde plekken als in 
eerdere jaren. Waarom ze zich niet el-
ders in Nederland op vaste plaatsen 
vestigen, is niet geheel duidelijk. De 
reproductie van de Drentse paren is 
best hoog. Daar kan het dus niet aan 
liggen. 

Pioniersoort
Het is wel duidelijk dat de roodhalsfuut 

Vogels van de nederlandse Rode lijst

Mijn eerste roodhalsfuut stamt uit 
1969 toen ik met mijn ouders een 
vogelreis maakte naar Roemenië en 
daar onder leiding van een plaat-
selijke gids ook twee dagen in de 
Donaudelta rondvoer. Dat was in een 
bootje dat voortbewogen werd door 
de oudste visser van een dorpje die 
als geen ander de beste vogelplekjes 
wist, als geen ander de boot kon stil 
houden als mijn vader de vogels wilde 
filmen en er prat op ging dat hij ook 
wijlen professor Voous zou hebben 
rondgeroeid. Met die boot kon je 
in de smalste zijtakken van de rivier 
komen waar je normaal als (vogel)-
toerist nooit zou kunnen en mogen 
komen. 

VOGELPOStZEGEL uIt DE COLLECtIE VAN tOM LOORIj
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hogere eisen stelt aan zijn leefomgeving 
dan de fuut. Een goede waterkwaliteit, 
ontbreken van karperachtigen (dat zijn 
voedselconcurrenten) en een weelderige 
oeverbegroeiing, nodig om te nestelen 
en voor het verkrijgen van een rijke po-
pulatie van ongewervelde dieren die 
het basisvoedsel van de roodhalsfuut 
vormen, zijn eerste vereisten. Kennelijk 
voldoen nog te weinig wateren aan deze 
eisen. De uitbreiding naar noordwest-
Europa heeft wel aangetoond dat hij 
zich snel als pioniersoort op voor hem 
geschikte plekken kan vestigen. Maar 
als de huidige broedplaatsen, om welke 
reden dan ook, ongeschikt worden, kan 
hij dus even snel weer als broedvogel uit 
Nederland verdwijnen. Het blijft dus 
voorlopig een kwetsbare soort die op de 
Rode Lijst het predikaat “gevoelig” heeft 
gekregen.

Waarnemingen in de regio
De aanleg van nieuwe wetlands zal wel-
licht ook gunstig kunnen uitpakken 
voor de roodhalsfuut.
Wie de verre tocht naar Drenthe niet wil 
ondernemen om broedende roodhals-
futen te zien, zal zich in de omgeving 
van Den Haag dus tevreden moeten stel-
len met doortrekkende exemplaren. Veel 
zijn dat er niet; de meeste kans hebben 
we nog in oktober en november langs het 
havenhoofd van Scheveningen en dan wil 
zich nog wel eens eentje wat langer in de 
haven ophouden. Ook op de Vogelplas 
Starrevaart en de Meeslouwerplas wordt 
zo nu en dan, maar niet jaarlijks, een 
enkel exemplaar gezien. Waarnemingen 
daar zijn bekend uit bijna elke maand 
van het jaar.

Slechtvalk verovert 
Den Haag
Exclusieve foto van Muriel Kommer

De Haagse regio wordt regelma-
tig bezocht door overwinterende 
slechtvalken. Deze imposante valk 
doet zich graag tegoed aan een 
duif of halsbandparkiet. Tijdelijk 
waren er slechtvalken aanwezig bij 
het Ministerie van VROM en het 
Vredespaleis. Bij het Vredespaleis 
ging het om een koppel, dat ook pa-
rend is gezien (zie foto). Voor zover 
wij weten, is het niet tot nestelen ge-
komen en zijn de vogels verder ge-
trokken. Wel wordt er door een paar 
gebroed in de toren van het oude 
stadhuis in Rijswijk. Deze slechtval-
ken deden in het verleden een “nes-
telpoging” bij MCH Antoniushove, 
vandaar hun namen “Anton” en 
“Antonia”. Om de vogels niet te 
storen, zijn alle foto's van de slecht-
valken genomen van grote afstand 
met een telescoop. Een prima ma-
nier om ze van “dichtbij” te zien.

een uniek moment vastgelegd.
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DOOR CAROLINE WALtA

Wat gebeurt er als je zestien Haagse 
vogelaars loslaat op Vlieland? Dan lozen 
ze hun bagage en gaan ze op zoek naar 
een draaihals! 

Na al een aardige autoreis en boottocht, 
staan de vogelaars vrijdagochtend 15 
april bij het uitgiftepunt van de fietsver-
huur. Een tas erbij, of een mandje, hoe-
veel versnellingen, doet mijn bel het wel? 
Oefenrondje, zadel te hoog, zadel te laag, 
nog een oefenrondje. Waar het nieuws 
vandaan komt weet niemand, maar plot-
seling zindert door de hele groep dat er 
in de buurt een draaihals gesignaleerd is. 
De staat van de tweewieler lijkt er niet 

meer toe te doen en het peloton voge-
laars laat de fietsverhuurder in een stof-
wolk achter. 

Bij de mogelijke verblijfplaats van het 
verdwaalde kleine spechtje blijven de 
fietsen achter en splitst de groep zich 
in kleine eenheden. Er wordt gekeken, 
geluisterd, gefluisterd en gewezen. Eén 
eenheid heeft geluk: iemand heeft een 
verdachte vogel het bos zien invliegen. 
Hergroeperen en opnieuw gluren en 
turen. Dan gaat de telefoon. Het is de 
hoteleigenaar. Onze bagage is al enige 
tijd geleden aangekomen, maar waar 
blijven de vogelaars zelf? We fietsen naar 

Verrassend Vlieland

haagse vogelaars in Harlingen Haven.
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het hotel en daar blijkt van opfrissen 
weinig sprake, want we willen allemaal 
terug naar de draaihals. Hup, daar gaan 
ze weer!

Wederom een speurtocht in kleinere 
groepen. Vanuit mijn ooghoek zie ik in 
een struik iets bewegen. Ik pak mijn kij-
ker en zie... de draaihals. Direct bel ik het 
nieuws rond. Gauw de telescoop erop en 
een bewijsplaatje maken. Maar wanneer 
de rest arriveert, is de goed gecamou-
fleerde vogel in het struikgewas verdwe-
nen. Blijkbaar is hij erachter opgevlogen, 
want twee groepsleden hebben de draai-
hals richting duin gezien. Vermoedelijk 
heeft de vogel zijn reis vervolgd, want hij 
laat zich niet meer zien of horen.

In de middag verkennen we de omgeving 
van ons heerlijke Hotelletje De Veerman: 
de duinen bij de vuurtoren en het pad 
langs het wad. We zien een groep rot-
ganzen, scholeksters, steenlopers, rosse 
grutto's, berg- en eidereenden. In het 

veld wemelt het van de graspiepers, en-
kele witte kwikstaarten, één rouwkwik- 
en één gele kwikstaart. Bij een poeltje 
komen groenlingen, vinken, kneutjes, 
kool- en pimpelmezen drinken.

Zaterdag gaan we op pad met vogel- en 
Vlielandkenners bij uitstek: Nils van 
Duivendijk en Jeroen de Bruijn. De 
Vliehorsexpress brengt ons naar het ui-
terste punt van het eiland (doordeweeks 
militair oefenterrein), waar we de zeld-
zame blauwe en de talrijker bruine kie-
kendief zien. Tijdens onze wandeling 
krijgen we nog meer “roofpieten” in de 
kijker, een rustende sperwer en een ja-
gende smelleken. 

Na een smakelijke pauze bij Het Posthuys 
fietsen we al vogelend naar de Oude Kooi. 
Daar halen onze gidsen herinneringen 
op aan de sensationele ontdekking van 
de noordse waterlijster in september 
2010. De meest bijzondere soort van ons 
bezoek is de waterhoen, die komt name-
lijk niet veel voor op het eiland. Verder 
laten een man en vrouw zwartkop zich 

draaihals zoekplaatje, hij zit er écht.

eidereendman neemt bad.

Foto: Caroline Walta

Foto: Caroline Walta
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uitgebreid bewonderen. Op de terugweg 
zien we er tientallen, samen met heggen-
mussen en roodborsten, in een overda-
dig bemeste paardenweide.

Zondag staat in het teken van vogelgelui-
den, want er is een dikke laag mist over 
Vlieland neergedaald. Niettemin doen 
we een voor het eiland redelijk unieke 
waarneming. Tijdens een pauze bij de 
IJsbaan strijkt er een kleine plevier voor 
ons neer. 

Maandag is een zonovergoten dag en 
een deel van de groep gaat voor het ont-
bijt naar de Kroonspolders. Uitkijkend 
over het wad is het genieten van het in-
drukwekkende schouwspel van wolken 
steltlopers. Nog spectaculairder is de 
waarneming van de uitgeslapen groep, 
zij zien in het duin een groep beflijsters 
(!) op de wieken gaan voor een laag over-
vliegende velduil (!). Met elkaar maken 
we nog een strandwandeling. Zonder 
jan-van-genten, maar met grote sterns; 
zonder drieteenstrandlopers, maar met 
zonnende zeehonden. 

Na een lunch bij Strandpaviljoen Seeduyn 
verspreidt de groep zich over het eiland. 
Zelf ga ik foto's maken van de zwarte/ 
bonte kraaien en de noordelijke kauwen. 
Aan het einde van de middag treffen we 
elkaar in de haven. Daar praten we na en 
blijkt iemand na gezamenlijke raadple-
ging van de vogelgidsen een hop gezien 
te hebben. We kijken elkaar aan, maar de 
veerboot ligt al klaar voor vertrek. Er zit 
niets anders op dan nog een keer terug te 
keren naar dit eiland, want Vlieland zit - 
inderdaad - altijd vol verrassingen.

lezingen
Hieronder alvast een overzicht van de le-
zingen komend najaar 2011. Deze infor-
matie wordt in de loop van de tijd aange-
vuld en zal dan te lezen zijn in De Wulp 
en op onze website www.haagsevogels.nl

- 19 september: Eduard Opperman (vo-
gelkenner bij uitstek) over de determina-
tie van steltlopers 

- 17 oktober: Koos Dansen (natuurfoto-
graaf en publicist) over verrassend vo-
gelskijken

- 21 november: jan Westgeest (vogel-
werkgroep Meijendel) over vijftig jaar 
vogelinventarisatie in Meijendel.

De lezingen worden gehouden in “Het 
Be noordenhuis”, Bisschopstraat 5, 2596 
XH Den Haag en beginnen stipt om 20.00 
uur. tussentijds is er een korte pauze en 
gelegenheid tot het drinken van een kopje 
koffie, thee of fris. Eindtijd is circa 22.00 
uur.

Mocht u zelf onderwerpen willen aandra-
gen, of sprekers kennen die bereid zijn 
tegen een redelijke vergoeding een pre-
sentatie te geven, neemt u dan contact op 
met jouke Karper (tel. 070 386 6537).

Het inventarisatierapport 
2010 is gereed! 
Het is voor leden (gratis) verkrijgbaar in 
Vogelasiel De Wulp. Om te voorkomen 
dat u komt en het rapport niet voor radig 
is, kunt het beste vooraf 
bellen (tel. 070 323 1568 - Ruud van der 
Waard).
u kunt het rapport – en aanvullende 
documenten 'weidevogelinventarisatie' en 
'vogelringstation' – tevens vinden op www.
haagsevogels.nl (menu: inventarisatie).
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    Vogelpuzzel

Spaanse idylle
1. Langs de zonnige berghelling jaagt een purperkoet op zoek naar iets eetbaars.

2. Op een steen midden in de steppe zit een grote gele kwikstaart.

3. Een griel is driftig bezig aan het karkas van een schaap te rukken.

4. Even verderop op de vlakte scharrelt een huiszwaluw tussen de rotsen.

5. Hoog in de lucht tiereliert een zuidelijke klapekster het hoogste lied.

6. Een bonte tapuit heeft zijn prooi gespietst aan een dood boompje.

7. Langs de oever van een klein stroompje scharrelt een slangenarend.

8. Onder een oud bruggetje heeft een kuifleeuwerik zijn nest van klei.

9. Bij het meertje even verderop sluipt een vale gier door het riet.

In deze beschrijving van een Spaans landschap zijn de namen van de vogels verwisseld. 
Ziet u kans de goede vogel in het goede biotoop te plaatsen? 

Alleen... één vogelsoort hoort niet thuis in dat landschap, maar wel een zeer nauw ver-
want familielid. Welke is dat?

Stuur uw oplossing (1=…., enz.), samen met deze naam en die van zijn familielid per 
post (Tom Loorij, Rozentuin 31, 2272 XA Voorburg) of per e-mail (tloorij@xs4all.nl) 
vóór 15 juli a.s. op naar Tom Loorij. Vergeet niet uw volledige naam en adres te vermel-
den. Onder de goede oplossingen wordt een boekenbon verloot.

De oplossing van puzzel 5 was:

1 = duinpieper
2 = nonnetje 
3 = bladkoning
4 = brilduiker
5 = spotvogel

De winnaar is Rob Bolle uit Zoetermeer. 
Hij krijgt de prijs thuisgestuurd.
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   Meerdaagse reizen

In de vorige editie van De Wulp (nr. 1/
feb 2011) heeft u kunnen lezen, dat we 
voornemens waren begin november a.s. 
een speciale excursie te organiseren naar 
Lembruch (Dümmer See) om daar het 
spektakel van de kraanvogels mee te 
maken. Deze reis gaat definitief door.

Verblijf en gebied
Van 4 t/m 7 november verblijven wij 
in "Hotel Zur Aten Post" in Lembruch 
(Grosse Strasse 36, 49459 Lembruch/
Dümmer See - www.hotel-garni-zur-alten-
post.de)

Reis en dagindeling
We vertrekken op vrijdagochtend 4 no-
vember vanaf  de parkeerplaats bij NS-
station Mariahoeve, kant Voorburg 
(Appelgaarde) en rijden met twee busjes 
naar Lembruch, waar we rond 16.00/17.00 
uur zullen arriveren. De verdere dagen 
zullen dus geheel in het teken staan van 
het observeren van de kraanvogels, de 
terugreis is op maandag. De tijden van 
vertrek en aankomst zullen nog worden 
medegedeeld. 

Prijs
De prijs voor deze reis bedraagt € 288,- 
p.p. voor een standaard tweepersoons-
kamer (éénpersoonskamer met toeslag, 
voor zover beschikbaar), inclusief ont-
bijt, lunchpakket en (2-gangen) diner. 

Duizenden kraanvogels 
4 t/m 7 november 2011 (Duitsland)

Het Deelnemersreglement van augustus 
2006 is van toepassing. Reis- en annule-
ringsverzekering zelf verzorgen. Geldig 
identiteitsbewijs verplicht!

Aanmelding en verdere informatie 
Op dit moment is er nog plaats voor 2-3 
personen. Mocht u alsnog mee willen, 
neem dan zo spoedig mogelijk contact 
op met: 
- Nicolette Rab tel.: 070 355 6283 of 
 06 18 43 69 25 of e-mail: nicsvg@ziggo.nl
- Jan Pietersen tel.: 070 367 2585 of 
 06 19 41 81 22 of e-mail: jan.pietersen@

planet.nl
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   Meerdaagse reizen

In de vorige editie van De Wulp (nr. 1/feb 
2011) peilden wij uw mening over mid-
weekexcursie in het najaar, met aandacht 
voor de natuur in al haar vormen (dus 
niet alléén vogels). De reacties waren dus-
danig, dat deze reis  definitief zal door-
gaan.

Verblijf en gebied
In de week van 10 t/m 14 oktober a.s. 
hebben we als uitvalsbasis "Hotel ’t 
Zwanemeer" in Gieten (Oude Groningse-
weg 1, 9461 BP, tel.: 0592 26 26 01 - www.
hotelzwanemeer.nl). Van hieruit kunnen wij 
mooie en interessante excursies maken, 
waarbij we denken aan De Weerribben, De 
Wieden, De Hondsrug, Fochteloërveen, 
maar ook Duitsland!

Reis en dagindeling
We vertrekken op maandagochtend 10 
oktober om 9.00 uur vanaf de parkeer-
plaats NS-station Mariahoeve, kant 
Voorburg (Appelgaarde) en rijden (met 
twee 9-persoonsbusjes) in etappes naar 
Gieten, waar we rond 16.00/17.00 uur zul-
len arriveren. 
De dagindeling voor de volgende dagen 
is: ontbijt(buffet) om 8.00 uur (lunchpak-
ket zelf klaarmaken) – vertrek om 9.00 
uur – terugkomst in hotel 16.00/16.30 
uur – diner 18.30/19.00 uur. Voor of na 
het diner bespreken we de belevenissen 

van die dag en het programma voor de 
volgende dag. Een mogelijke avondactivi-
teit onderzoeken we nog.

Prijs
De prijs voor deze midweek bedraagt  
€ 375,- p.p. voor een geriefelijke twee-
persoonskamers (éénpersoonskamer be-
perkt aanwezig, toeslag € 7,50 p.p./p.n.), 
met douche/toilet/tv/telefoon/radiowek-
ker inclusief ontbijt, lunchpakket (zie 
boven) en (3-gangen) diner. De lunch en 
het diner op de resp. heen en terugreis en 
consumpties zijn voor eigen rekening.

Aanmelding
Door storting van een aanbetaling van 
€ 75,- bij inschrijving en het restant 
vóór 1 juli 2011 op rekening 271 84 86 
van de Haagse Vogelbescherming, afd. 
Excursies o.v.v. Gieten. Inschrijving in 
volgorde van ontvangst aanbetaling. Het 
maximum aantal personen is 14. Het 
Deelnemersreglement van aug. 2006 is 
van toepassing. Reis- en annuleringsver-
zekering zelf verzorgen. Geldig identi-
teitsbewijs meenemen!

Verdere informatie
De excursie staat onder leiding van 
Jaap Zoet, tel.: 070 309 7031, bij vragen 
over deze reis kunt u ook terecht bij Jan 
Pietersen tel.: 070 367 2585. 

Een gezellige najaarsexcursie 
10 t/m 14 oktober 2011 (Drenthe)

23



24

Gezien in de regio
Rondom Den Haag, half januari – half april 2011
DOOR ANDRé LEEGWAtER

Na een lange, koude, grijze en natte win-
ter is het voorjaar volop losgebarsten. 
Vrijwel alle broedvogels zijn terug en de 
laatste wintergasten werken nog wat aan 
hun vetreserves en verzamelen moed voor 
hun soms lange tocht naar hun broed-
gebieden. Vogelgewijs is dit een van de 
mooiste tijden van het jaar met kans op 
een grote variëteit aan soorten voor wie er 
eens een hele dag opuit trekt.

Het staartje van de winter bracht nog 
leuke meldingen met zich mee. De klap-
ekster in de Ganzenhoek heeft daar 
nog tot half maart kwartier gehouden. 
Ook nonnetjes waren tot ver in maart in 
Meijendel te zien, in soms hoge aantallen 
(tot wel 16 stuks). De laatste wilde zwa-
nen werden eind januari gemeld. En na 
een flinke invasie liet de laatste pestvogel 
zich half januari zien. Twee kuifduikers 
hadden het lange tijd naar hun zin op de 
Meeslouwerplas, alwaar zij van half fe-
bruari tot begin maart verbleven. 

In de Zonneveldspolder in Wassenaar 
werden zes taigarietganzen gezien en in 
Reigersbergen zaten enkele kleine rietgan-
zen. In Meijendel werd eind januari een 
taigaboomkruiper gezien. Een late sneeuw-
gors zat 9 en 10 april voor aan het noor-
derhavenhoofd en in de haven werden 
roodkeelduiker en zwarte zee-eend gezien. In 
de Horsten zat begin maart een appelvink 
en in de Ganzenhoek en groep van maar 
liefst honderd kruisbekken. Rond die-
zelfde tijd hing een grote barmsijs rond in 
Escamp. En eind maart zat een bonte kraai 
op het zuiderhavenhoofd.

  
    Veldwaarnemingen

Maart/april is ook de tijd van de door-
trekkers. Eind maart zaten twee zwart-
kopmeeuwen bij de Starrevaart. Een bonte 
vliegenvanger vloog begin april over 
Lentevreugd. En in het Kruisvaarderspark 
werd een beflijster gezien. Iets buiten de 
regio, bij De Banken bij ’s-Gravenzande, 
werden Engelse kwikstaart en rouwkwik-
staart gezien.
De slechtvalk is altijd populair, gezien 
het traditioneel grote aantal meldingen, kuifduiker in de Starrevaart.

 Foto: Marco Simonis

zwarte zee-eend in de Scheveningse haven.

 Foto: john van der Graaf



maar deze winter kende ongekend veel 
waarnemingen. Deze robuuste rover werd 
gezien bij het ministerie van VROM, op de 
toren van het oude stadhuis in Rijswijk, 
op het Vredespaleis, in Meijendel en in de 
Duivenvoordse polder. Een vrouw blauwe 
kiekendief had Meijendel tot jachtterrein ver-
kozen. Ook een ruigpootbuizerd verbleef daar. 
Bijzonder waren enkele meldingen van een 
oehoe, uit Wassenaar, Benoordenhout en 
Clingendael.

Ondanks de strenge winter hield de ijsvogel 
fier stand, afgaande op de verscheidenheid 
van meldingen. Hopelijk komt deze konink-
lijke visser ook weer tot broeden in de regio. 
Vanaf begin februari druppelden onze an-
dere broedvogels weer binnen: boomleeuwe-
rik (de eerste werd gehoord op 9/2), grutto 
(14/2), tjiftjaf (11/3), blauwborst (24/3), visdief 
(2/4), fitis en sprinkhaanzanger (6/4), nachte-
gaal (7/4), gekraagde en zwarte roodstaart (8/4) 
evenals rietzanger, grasmus (10/4), kleine ka-
rekiet (16/4), braamsluiper (17/4) en koekoek 
(17/4). De eerste zwaluw die zomer maakte 
was de huiszwaluw op 28 maart; de eerste boe-
renzwaluw werd een week later gemeld op 3 
april.
Het is dus bijna zomer. Maar geniet allemaal 
eerst van een heerlijk voorjaar! Ik hoop op 
vele mooie vogelontmoetingen. We lezen ze 
graag terug op onze site: www.haagsevogels.nl.

  
    Veldwaarnemingen

boerenzwaluw onderweg in Spanje.

 Foto: Caroline Walta

   
   

    
  K

omt u een kijkje nemen? - foto: Caroline W
alta

ooievaarsavond 
en -excursies
Op dinsdagavond 7 juni a.s. or-
ganiseren wij een avond over de ooie-
vaar. U hoort meer over de nesten, 
het broeden, het wel of niet naar het 
zuiden trekken, etc. Ook tonen wij de 
film “Ooievaars Natuurlijk” van Jan 
van den Ende en Monique van den 
Broek. De avond wordt gehouden in 
de Christus Triumfatorkerk, hoek 
Laan van Nieuwe Oost Indië en de 
Juliana van Stolberglaan. De avond 
begint om 20.00 uur en de toegang is 
gratis. 

Op twee zaterdagen in juni zijn er ex-
cursies bij de ooievaarsnesten, waar 
u door een telescoop naar de (jonge) 
vogels kunt kijken (ook leuk voor 
kinderen!):
- 18 juni 10.00-11.00 uur Molen de 

Vlieger in Voorburg (nestpaal naast 
Kinderboerderij Essesteijn)

- 25 juni 10.00-11.00 uur Marlot 
(parkflat Offenberglaan)

Iedereen die benieuwd is naar het 
leven van de (Haagse) ooievaar is van 
harte welkom op de avond en/of de 
excursie(s).
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5 maart excursie Abraham Schierbeektuin 
Na een kleine aankondiging in het AD was deze excursie in één dag al volgeboekt. 
Aangezien Hilde deze dag Hetty kon helpen,  was het mogelijk nog een extra aantal 
mensen (geen van allen lid van onze vereniging) te laten meelopen. De 24 deelnemers 
werden na een korte inleiding  in twee groepen in het - normaal niet vrij toegankelijke - 
gebied rondgeleid. In anderhalf uur kreeg men een goede indruk van de tuin en van het 
vele werk dat nodig is om deze goed te beheren.  We hebben de deelnemers informatie 
over de Haagse Vogelbescherming meegegeven en we hopen dat wij veel van hen als lid 
mogen verwelkomen.

7, 14, 21 en 28 april vroege vogelwandeling Westduinpark
Zo’n 50 (!) mensen per keer gingen vroeg uit de veren. 
Onder leiding van vogelkenner Ton Haase en zijn collega’s, werd geluisterd naar de eer-
ste voorjaarsvogels, zoals fitis, tjiftjaf, nachtegaal en grasmus. Verder werd er genoten van 
de zang van de roodborst, winterkoning, merel, heggenmus, kool- en pimpelmees.  Regelmatig 
klonk ook de lachende roep van de groene specht door het Westduinpark.

  
Van de PR Commissie

Veel belangstelling voor voorjaarsvogels
DOOR LOES jALINK

exclusief kijkje in de A. Schierbeektuin.

Foto: Loes jalink
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Adressen
Bestuur 
Frederik Hoogerhoud voorzitter
Rob de jong penningmeester
Aletta de Ruiter secretaris
ton Haase lid
Idde Lammers lid
Rogier Mos lid
tom Claessens 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 
publiciteit 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 ..........................................................................4,50
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!
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