
Van de redactie
Enige tijd geleden kocht ik een siernestkastje. 
Aangezien ik vier hoog tussen flatgebouwen 
woon, is mijn doel het puur ter decoratie 
op mijn balkon te hangen. Het verbaast mij 
dan ook, dat er regelmatig pimpelmezen bij 
verschijnen. Ze kunnen niks met het minia-
tuur exemplaar en inderdaad, als ik door 
het gaatje tuur is het leeg. De herfst breekt 
aan en na een stormachtige nacht vind ik het 
kastje beneden in stukken op de grond. Het 
plankje dat de bodem was, blijkt bezaaid met 
poepjes. Het kastje is dus zeker gebruikt als 
slaap- en/of schuilplek en ik voel mij schuldig; 
wat als er een vogeltje in had gezeten...

Nog dezelfde dag koop ik een echte nest-
kast. Met als doel de vogels in de nacht en 
bij slecht weer onderdak te bieden. Ik heb het 
gereedschap nog niet opgeruimd, of mijn bal-
kon is het decor van een veldslag tussen een 
kool- en pimpelmees. De winter dient zich 
aan en af en toe komt de koolmees kijken. 
Eind februari word ik wakker van geklop. De 
koolmees zit bovenop de nestkast met zijn 
snavel op het hout te timmeren. Dat doet hij 
op elk vlak, aan de binnen- en buitenkant. 
Dagelijks!

Via een spiegeltje aan de binnenzijde van het 
dak van de kast, werp ik nu en dan een blik 
naar binnen. Vol verwachting of er misschien 
wat nestmateriaal ligt. Dat is niet het geval en 
daar laat ik het eigenlijk bij. Tot er op een dag 
een sliertje uit de nestopening steekt en... in 
de reflectie van het spiegeltje zie ik een matras 
van mos met een sierlijk van gras gevlochten 
nestkom. Het geheel is verfraaid met stukjes 
rode wol en witte donsveren. 

Vorige week sluit ik na een vermoeiende 
werkdag de luxaflex en de stilte wordt onder-
broken door een - door het raam te horen! 
- koor van gepiep. Via het spiegeltje maak ik 
gauw een foto. In de nestkom ligt een kluwen 
knalroze meesjes, met de snavels wijd open 
gesperd. Op het scherm van de camera tel ik 
er zeven. Het is mijn wens dat zij straks een 
mooie toekomst tegemoet vliegen.
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Foto voorplaat: Boudewijn Schreiner

Nabij het zenderpark (Radio Scheveningen) 
bevindt zich nog een kleine restpopulatie van 
deze ooit zo algemene stadsvogel. Dit mannetje 
huismus geniet van het voorjaarszonnetje.
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Net bekomen van alle emoties, vragen en 
kritiek over de grote veranderingen in het 
Westduinpark, komt er weer een plan op 
tafel om op een of andere manier het leef-
gebied van de vogels aan te tasten. Voor 
de goede orde, het geforceerd onderstui-
ven van de park-elementen met schoon 
zand kan - hoewel ethisch discutabel - 
mijn goedkeuring wel wegdragen. Het 
door economische belangen gestuurde 
idee om een  pilot te starten om een aan-
tal strandtenthouders langs de boulevard 
een jaarrond-vergunning te verlenen, 
baart uw voorzitter echter grote zorgen. 
Immers, algemeen is bekend dat strand-
tenten vaak zeer luidruchtige feesten or-
ganiseren, al dan niet omlijst met legaal 
of illegaal vuurwerk. Als dat ook tijdens 
de perioden van vogeltrek gebeurt, zal dat 
flinke verontrusting voor de langstrek-
kende avifauna opleveren.
Nog groter wordt mijn zorg als die pilot 
op termijn wordt uitgebreid naar andere 
delen van het strand, waar de paviljoens 
aan de duinvoet staan. Nu al protesteren 
de paviljoenhouders van het Zuiderstrand 
dat ze door de gemeente ongelijk behan-
deld worden.
Het natuurbeleid van het Westduinpark 
gaat ervan uit dat de fauna van dit Natura 
2000-gebied geen significante versto-
ring mag ondervinden van stedelijke 
ontwikkelingen aan de randen van het 
gebied. Dat beleid wordt allemaal on-
dersteund door Europese regelgeving en 
de Nederlandse Flora- en faunawet. Met 
welke verstoringsgevoeligheid wij bij vo-
gels rekening moeten houden is duidelijk 
uitgezocht door natuuronderzoekbureau 
Waardenburg. 
Ik voorzie dus alweer een confrontatie 
tussen economische en natuurbelangen. 
En het zal niet bij de strandtenten blijven, 
want ook de bouwplannen voor het voor-
malige Norfolkterrein geven reden tot 

zorg met betrekking tot aantasting van 
de natuur. Een verlicht gebouw met een 
hoogte van 90 meter aan de voet van het 
zuiderhavenhoofd zal midden in de vlieg-
zone van de Europese vogeltrek komen te 
staan. De aantallen vogelslachtoffers die 
dat gaat kosten zijn nu al uit te rekenen.
Het probleem is dat de vergunningverle-
ners dondersgoed weten dat ze zich aan 
de regels van de wet moeten houden. Dat 
wordt op papier dus ook netjes nageleefd. 
Maar er zit een groot verschil tussen sta-
tische wetgeving en dynamische natuur-
lijke processen. Politieke bestuurders 
luisteren graag naar de mensen die het 
hardst roepen en de ambtenaren zoeken 
vervolgens naar mogelijkheden om -bin-
nen de wettelijke kaders- iedereen tevre-
den te stellen. Op die manier wordt de 
wetgeving vaak gebruikt om te bewijzen 
dat de overlast voor de natuur toch echt 
binnen de perken blijft en dat er dus niks 
aan de hand is.
De natuurliefhebbers zullen dus van zich 
moeten laten horen om gewicht in de 
schaal te leggen. Uw voorzitter is als een 
van de eersten ‘op het vinkentouw’ gaan 
zitten. Om dit te benadrukken heb ik 
reeds een zienswijze bij de Provincie Zuid-
Holland ingediend. 

Uw voorzitter
Frederik Hoogerhoud

 
  Van de voorzitter

 Foto: André Kommer



Vogels met rood op de borst ontroeren, 
imponeren of doen allebei. Kijk maar 
eens naar het karakteristieke ‘echte’ 
roodborstje. Die valt wat mij betreft in 
de eerste categorie. De drukke rood-
borsttapuit past wat mij betreft vooral 
in de tweede categorie en de goudvink 
onder allebei. En dan is er nog de ge-
kraagde roodstaart. Voor deze prachtige 
zomervogel schieten wat mij betreft alle 
superlatieven tekort. De combinatie van 
zwart en grijs, de zilverkleurige kop met 
het een vleugje wit bij het oog, de rode 
of eigenlijk roodbruine staart en last but 
not least de roestbruine tinten rond de 
rode borst… het is een genot voor het 
netvlies. Deze beschrijving past alleen bij 
het mannetje.  Want het vrouwtje heeft 
wel de rode staart maar is verder een 

grauwbruine verschijning die een beetje 
het midden houdt tussen een nachtegaal 
en een zwarte roodstaart. Maar de sub-
tiele rode staart geeft ook het verder zo 
onopvallende vrouwtje iets mystieks. 

Vroeg in het voorjaar
‘Zien’ doe je de gekraagde roodstaart 
vooral midden april, als ze nog maar 
net zijn teruggekeerd uit hun winterver-
blijven in Afrika, iets ten zuiden van de 
Sahara. De eerste exemplaren vestigen 
zich doorgaans op de beste plekken die 
ook in de jaren daarvoor waren bezet. In 
onze omgeving zie je ze wat dat betreft 
vooral goed in de Kijfhoek en Bierlap.
Het eerste weerzien dit seizoen vond dit 
voorjaar plaats in jawel, de Kijfhoek. Het 
ging hier om een heel onrustig manne-
tje. Ik ben de zenuwpees bijna een half 
uur blijven volgen. Hij had mij niet ge-
zien en ging als een dolle heen en weer 
vliegen toen er opeens een paar meter bij 
hem vandaan een argeloze ekster op een 
tak neerdaalde. De ekster zal beslist niet 
bang zijn geweest maar had niet zo’n zin 
in deze druktemaker. Hij dus vloog 20 
meter verderop  waar hij duidelijk min-
der hinder ondervond van dat zenuw-
achtige gedoe. 
Na het vertrek van de ekster maakte 
‘mijn’ mannetje roodstaart, door zijn 
voortdurend trillende staart een nog 
nerveuzere indruk. Je zou denken dat de 

Vroege vogel bij uitstek: de gekraagde  roodstaart
DOOR WIM KOOIj

“Mooi rood is niet lelijk”. De kleur roept een grote mengeling van associaties op: van 
bloed en oorlog tot rozen en liefde. In onze avifauna komen we ook het nodige rood 
tegen, vaak met rood op de borst. ook dat levert een breed en gevarieerd palet op.

man zoekt vrouw

 Foto: Rogier Mos
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roodstaart na zijn megalange vlucht ook 
wel even wat rust kon gebruiken maar in 
tegendeel, hij bleef maar onrustig heen en 
weer vliegen tussen een eik en twee ber-
kenstammen. De bomen zaten vol gaten 
en voor man roodstaart leek het slechts 
een kwestie van een holletje kiezen om 
een nestje te gaan bouwen. Dit was een 
heuse A-locatie: een open stuk met aan de 
rand wat noestige bomen met meerdere 
grotere gaten en schuilmogelijkheden 
tussen de takken. Echter één belangrijk 
facet ontbrak vooralsnog: een partner. 
In een poging daarin snel verandering te 
brengen produceerde hij - tussen het heen 
en weer vliegen door met zijn rode borst 
trots naar voren - telkens een stevig klin-
kend ‘tsji,  kru, kru, kru’, gevolgd door 
een langzaam afstervende triller. 

En: vroeg in de ochtend
Kenmerkend voor de gekraagde rood-
staart is dat hij als één van de eerste vo-
gels ‘opstaat’ in de vroege ochtend. Ruim 
voor zonsopkomst voegt de gekraagde 
roodstaart zich bij het illustere gezel-
schap van andere nachtelijke zangers 
als bijvoorbeeld nachtegaal, roodborst 
en sprinkhaanzanger. Het bewijs dat de 
nieuwe dag in aantocht is. Het duurt dan 
enige minuten tot ook andere vroege vo-
gels hun lied inzetten. Ook de muzikale 
merel en zanglijster zijn er vroeg bij. De 
gekraagde roodstaart, die zich elke keer 
weer in zijn eigen strofe lijkt te verslik-
ken, steekt in melodieopbouw wat schril 
af tegenover die Beethoven en Mozart 
van onze avifauna. 

nesten en nestkasten
Gekraagde roodstaarten maken soms ge-
bruik van nestkasten. De mens heeft daar 
ook zijn best voor gedaan. Er zijn zelfs 
speciale kastjes met een ovaalvormige aan-
vliegopening ontwikkeld. Aanvankelijk 
leek die kast een succes, maar heeft inmid-
dels een tanende populariteit bij de rood-
staart. In de inventarisatierapporten van 
onze vereniging is de soort in de rubriek 
nestkasten al lange tijd niet meer gemeld. 
Daarbij moet wel worden opgemerkt dat 
de gekraagde roodstaart de stadsparken 
als broedlocatie steeds meer negeert. 
Maar ook in de vallei Meijendel, waar 
tot voor kort een gevarieerd aanbod van 
kasten aanwezig was, kiest de gekraagde 
roodstaart voor andere opties. 
De roodstaarten kiezen vandaag de dag 
meer en meer voor puur natuur. Vooral 
rafelige gaten in eiken en beuken, waar-
van spechten de eerste bewoners waren, 
worden als kraamkamer gretig geaccep-
teerd. Een nestje gebouwd uit grassen, 
mossen en soms wat dierharen. Daarin 
worden dan 6 tot 10 eieren gelegd die on-
geveer 2 weken worden bebroed. Als er 
eenmaal jongen zijn, wordt er af en aan 
gesleept met voedsel. Weer 2 weken later 
verlaten de jongen het nest. Regelmatig 
volgt er daarna nog een tweede broedsel, 
zeker als het voedselaanbod overvloedig 
is. Later in de zomer krijgen de jonkies 
vaak ook bessen of rozenbottels te eten.

ontwikkelingen
De gekraagde roodstaart was vroeger een 
algemene broedvogel in Nederland en 
vooral ook wijd verspreid. Dat laatste is 
al lang niet meer het geval. In onze stads-
parken tref je ze nog nauwelijks aan. Het 
inventarisatierapport 2011 maakt nog 

Vroege vogel bij uitstek: de gekraagde  roodstaart
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tegen, vaak met rood op de borst. ook dat levert een breed en gevarieerd palet op.
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slechts melding van waarnemingen tij-
dens de trek in Clingendael en het Haagse 
Bos. En verder nog een enkel exemplaar 
uit de landgoederenzones van Rijswijk en 
Wassenaar.
Het enige bestaande roodstaartenbol-
werk in onze omgeving is Meijendel. Over 
het algemeen is daar een ontmoeting met 
een gekraagde roodstaart tijdens een 
vroege lentewandeling nog een zeker-
heidje. Kijkend naar het aantal territoria 
gaat het er zelfs uitstekend. In 2011 zijn er 
maar liefst 113 territoria vastgesteld. Dat 
is het hoogst sinds het piekjaar 1998 toen 
de teller op 116 broedgevallen uitkwam. 
Het verschil van 3 exemplaren geeft wel 
een vertekend beeld, want destijds wer-
den er minder kavels geteld. Per vierkante 
kilometer wordt nu weliswaar een totaal 
van 8 bereikt, maar dat waren er destijds 
bijna 12. In de tussenliggende jaren was 
er sprake van een neerwaartse trend met 
een dieptepunt in 2008. In dat jaar waren 
er slechts 37 territoria. En daarna dus dat 
verheugende bliksemsnelle herstel. In 
het duingebied Solleveld ten zuiden van 
Den Haag zijn gekraagde roodstaarten 
aanzienlijk schaarser. Van een opwaartse 
ontwikkeling is daar vooralsnog geen 
sprake. Uit dit duingebied werd in 2011 
een totaal van 6 territoria gemeld, net als 
het jaar daarvoor. De reden moeten we 
waarschijnlijk zoeken in de kwaliteit van 
het biotoop.

Grilligheid in ontwikkeling
De grilligheid van de aantallen is deels 
te verklaren door de mate van droogte 
in de Sahellanden. Maar anders dan bij 
bijvoorbeeld de grasmus is dat verband 
bij de gekraagde roodstaart minder evi-
dent. Mogelijk spelen bij deze vogel niet 

zo zeer de klimatologische omstandighe-
den maar meer het menselijk handelen in 
de overwinteringsgebieden een doorslag-
gevende rol. De laatste decennia heeft 
de grootschalige kap van bomen in die 
regio ten faveure van zowel landbouw als 
gebruik van hout in stedelijke gebieden 
stevig doorgezet. Maar ook dat kan niet 
meer zijn dan een deel van de verklaring. 
Immers de opleving die we in Meijendel 
nu constateren is dan wel verheugend, 
maar haalt deze verklaring voorlopig on-
deruit. In Engeland wordt de waargeno-
men (lichte) toename in verband gebracht 
met een sterke toename van het aantal 
vliegvlugge jongen per jaar. Dit zou mo-
gelijk komen door de vroegere legsels en 
het toegenomen aantal tweede legsels. 
Maar in andere omringende landen lijkt 
de eerder ingezette achteruitgang zich 
juist door te zetten. In Vlaanderen wordt 
het steeds meer verdwijnen van kleinscha-
lige biotopen zoals oude knotbomenrijen, 
veldbosjes en hoogstamboomgaarden als 
boosdoener aangewezen. En ook vanuit 
Duitsland komen zorgelijke berichten.
We mogen dus best trots (en zuinig!) zijn 
op de forse roodstaarten-enclave in het 
duingebied ten noorden van Den Haag!

in het teken van rood 
(uit de gids van Lars 
Johnsson)
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   Van de PR Commissie             DOOR LOES jALINK

Drie mooie PR activiteiten op een rij!
Foto: Loes jalink Op maandag 9 april organiseerde Staatsbos-

beheer o.a in het Haagse Bos een “Kijk en 
Doe dag”. We hebben daar samen met de 
Egelopvang met twee kramen gestaan (één 
voor knutselen, één voor informatie en ver-
koop). In een herfstachtige wind en regen, 
helaas. Ondanks het slechte weer was de be-
langstelling groot. Er zijn door de kinderen 
kaarten gemaakt, kleurplaten gekleurd e.d. 
Er zijn ook veel kleurplaten meegegeven om 

thuis te knutselen. Toen er rond 15.00 uur stevige windvlagen kwamen en we bang wer-
den om de balken van het dakje op ons hoofd te krijgen, moesten we noodgedwongen 
inpakken en wegwezen.

Op zaterdag 21 april was de nationale vogel-
telling op golfbanen. Wij organiseerden een 
professionele inventarisatie op de golfbaan 
Leeuwenbergh in Den Haag. Ondanks het 
regenachtige weer stonden om 6.00 uur der-
tien deelnemers te trappelen om het veld in te 
gaan. Na afloop werd onder het genot van een 
heerlijk ontbijt in het clubhuis de SOVON 
plot (gebiedskaart) doorgenomen en telden 
we in totaal 55 vogelsoorten. ‘s Middags vond 
het informatiemateriaal bij de stand gretig 
aftrek en konden we ook nog zeven nieuwe 
leden bijschrijven.

in weer en wind

na vogeltelling trakteert golfbaan Leeuwenbergh 
op een heerlijk ontbijt

Foto: Caroline Walta

Deze afgelopen Koninginnedag 
stonden wij, wederom met 
de kraam van de Egelopvang,  
op de Geraniummarkt op het 
Lange Voorhout. Burgemeester 
van Aartsen - beschermheer van 
Vogelasiel De Wulp - bracht 
ons een bezoek en nam o.a. ons 
inventarisatierapport 2011 in 
ontvangst. 

Het inventarisatie
rapport 2011 is 
verkrijgbaar bij 
Vogelasiel De Wulp. 
Voor leden is het 
gratis af te halen, 
aan nietleden 
vragen wij een 
vergoeding van 
€ 4,50.

hoog bezoek

Foto: Mw. C. Vinkestein KMTP
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DOOR TOM LOORIj

Deel 13: de grauwe 
vliegenvanger

gens is ie echt algemeen. Hier een paar-
tje, daar een paartje, maar nooit veel bij 
elkaar. Het meest valt hij nog op als er 
jongen zijn en hij driftig op insecten-
jacht moet gaan. En dat doet hij dan 
op de typische vliegenvangermanier: 
vanaf een opvallende uitkijkpost in een 
snelle vlucht toehappen naar een voor-
bijvliegend insect en dan gauw naar 
zijn nest. 

De grauwe vliegenvanger is dus lastig 
te inventariseren en het duurde daarom 
even voordat de tellers bij SOVON door 
hadden dat er iets mis was met deze 
soort. Maar toen bleek het ook goed 
mis te zijn: een afname van 50 tot 75% 
in zo’n 40 jaar tijd! Die achteruitgang 
begon al in de jaren 70 en 80 van de 
vorige eeuw met name in het agrarisch 
gebied. De reden is in deze rubriek al 
meermalen gezegd: de toenemende 

Vogels van de nederlandse Rode lijst

De grauwe vliegenvanger is in menig opzicht 
een echte stiekemerd op de Rode Lijst. In de 
eerste plaats is hij heel stiekem op die lijst te-
recht gekomen. Voor velen is het wellicht ook 
een grote verrassing dat hij daar op staat. In 
ieder geval qua naam is hij immers toch een 
heel bekende vogel? Hij staat dan ook te boek 
in de lichtste categorie: “gevoelig” en met zijn 
geschatte aantal broedparen van 20.000 tot 
30.000 behoort hij ongetwijfeld tot de meest 
algemene soorten op die Rode Lijst.

Maar ook voor vogelaars is hij een stie-
kemerd. Hij is qua uiterlijk een heel 
onopvallende verschijning, er zit geen 
opvallend kleurtje in zijn verenpak. En 
ook zijn liedje stelt niet veel voor, heel 
bescheiden murmelt hij maar iets voor 
zich uit. Je moet goed bedacht zijn op 
hem want je ziet en hoort hem zo maar 
over hoofd. Daarnaast komt hij werke-
lijk overal voor in Nederland, maar ner-

VOGELPOSTZEGEL UIT DE COLLECTIE VAN TOM LOORIj

Kauw 
de bouwer

natuurlijk
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grootschaligheid en mogelijk ook een 
verminderd voedselaanbod (insecten). 
In de jaren 90 nam hij ook in de bossen 
in aantal af. En dat is vreemd, want de 
bossen verouderen in Nederland en er 
wordt op veel grotere schaal natuurlijk 
bosbeheer gepleegd. Dat zijn factoren 
die juist gunstig zouden moeten uitpak-
ken voor deze soort. 

De exacte oorzaak van de achteruit-
gang is dan ook moeilijk aan te wijzen. 
Wellicht is het een complex van factoren. 
Minder gunstige omstandigheden in de 
Sahel waar hij overwintert, is er onge-
twijfeld één van. Eerstejaars vogels heb-
ben bovendien een verminderde overle-
ving. Maar ook klimaatfactoren in ons 
land kunnen een rol spelen en hebben 
het broedsucces doen verminderen. Er 
is dus nog veel onderzoek nodig om de 
beste maatregelen te kunnen nemen om 
de dalende spiraal bij de grauwe vliegen-
vanger tot staan te brengen en om te bui-
gen in een toename.

De Grauwe Vliegenvanger is ook een 
parkvogel en in Den Haag, waar we 
nogal gezegend zijn met landgoederen 
en grote groengebieden die in potentie 
geschikt zijn voor deze soort, is de af-
nemende trend ook waarneembaar. Uit 
oude inventarisatiegegevens blijkt dat 
eind jaren 80 en zelfs in de jaren 90 van 
de vorige eeuw nog in diverse parken 
een paartje zijn territorium had. In de 
laatste inventarisatierapporten van de 
Haagse Vogelbescherming zijn deze ter-
ritoria nog maar sporadisch te vinden, 
in 2010 had alleen Voorlinden nog een 
territorium. In veel vogelrustgebieden 
en groengebieden waar vroeger een terri-
torium was vastgesteld, staat nu slechts 
een liggend streepje…

Wellicht moeten we volgend jaar maar 
eens extra goed uitkijken naar deze vogel 
en systematisch alle waarnemingen en 
mogelijke broedgevallen, ook buiten de 
gebieden die al standaard door onze vo-
gelwachters geteld worden, verzamelen.

Hans Goeijenbier deelt deze leuke fotoreportage over een kauw die ijverig 
met de bouw van zijn nest bezig is. Te zien is dat er allerlei bouwmaterialen 
aan te pas komen!

of minder natuurlijk en alles door dat gaatje wurmen
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DOOR FREDERIK HOOGERHOUD

Het is 28 juni 2011, 30 graden en net 
voor ik de koelte van het landgoed in-
duik, danst er een slank vogeltje voor mij 
langs. Ik ga vol in de remmen van mijn 
kickbike en zie nog net dat het vogeltje 
neerstrijkt op het tuinhek vlak naast 
mij. Heel even kijkt het mij aan. Door 
zijn oranjerode keeltje, tezamen met het 
typische staartwippen, waarbij de witte 
staartzijden oplichten, weet ik het al; het 
is een hij en wordt kort aangeduid met 
KVV, kleine vliegenvanger. Onder strikte 
voorwaarde van geheimhouding sein 
ik Adri Remeeus in die de waarneming 
-eveneens onder geheimhouding- meldt 
aan drie kompanen. Zelf ga ik met mijn 
broer Bert en zijn camera rondhangen 
op de locatie. Een boswachter die dit 
met argwaan bekijkt, kunnen we gerust-
stellen. De man blijkt kind aan huis te 
zijn in het KVV-territorium en loodst 
ons binnen om kennis te maken met de 
echte permanente territoriumhoudster, 
een vriendelijke oude dame. 

Het blijkt dat dit vreemde roodborstje 
haar al eerder was opgevallen en zij toont 
zich zeer geïnteresseerd in de bijzonder-
heid van haar kleine gast. We krijgen ons 
object niet voor de camera maar zijn wel 
getuige van enkele jachtvluchten. Op 
30 juni zoek ik de birdwatchende Adri 
op, die al vanaf zonsopgang op locatie 
is. Hij meldt zijn eerste waarneming van 
KVV en wel om 7.10 uur. Zijn beschrij-
ving laat geen twijfel, dit kan alleen een 
KVV zijn. Terwijl we gegevens staan uit 

te wisselen, vliegt er een bonte vliegen-
vanger achter ons langs. Op 3 juli krijgt 
Adri een e-mail van een van zijn secon-
danten: man KVV vliegt over de weg en 
verdwijnt in hoge bomen links van de 
tuin. We hebben nu vier routiniers met 
diverse waarnemingen. Op 4 juli worden 
de twee vogelspotters bij de vaste territo-
riumhoudster binnengenood. Ze toont 
zich opnieuw erg geïnteresseerd en gast-
vrij, een pleister op de wonde voor het 
vruchteloos wachten. Op 4 juli zie ik 
even na zessen een KVV in de kruin van 
de grove den. Bijna even behendig of on-
voorspelbaar dartelt de jager achter de 
prooi aan. De twee vlinders ontspringen 
de dans. Grote opwinding bij de jager, 
zichtbaar door het voortdu-
rend wippen van de staart. 
Een dag later tref ik tijdens 
mijn steprondje door de 
landgoederen een zich in 
de avondzon koesterend 
vrouwtje KVV. Er wordt 
druk toilet gemaakt ter-
wijl ze zacht op de tak van 
de boven de weg hangende linde 
meewiegt op de avondwind. Op 7 juli om 
11.40 uur meldt een van de waarnemers 
onbekende zang. Bij het wegvliegen naar 
de overkant werden de kenmerken van 
de KVV opgemerkt. Mijn laatste waarne-
ming was van het mannetje bij de ingang 
van het landgoed op 11 juli 2011.

Evenals eerder bij het broedgeval in het 
Haagse Bos (Het Vogeljaar nr. 2. 1990), 

Twee kleine vliegenvangers
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viel het op dat de KVV hoofdzakelijk 
voedsel zocht in de kruinen van oude 
bomen die door verwering vrij open 
waren. De twee meest bezochte jacht-
plekken waren een oude zomereik en 
een reusachtige grove den. Opvallend 
was dat de KVV -in tegenstelling tot de 
BVV- niet in rechte lijnen vloog, maar 
steeds van hoog naar laag, tot vlak boven 
de grond en dan weer omhoog naar de 
volgende fourageerplek. Vanuit het 
oude landgoed aan de overkant was de 
oversteek ook steeds in een neerwaartse 
boog. In tegenstelling tot de twee rood-
borst-buren heb ik mannetje of vrouwtje 
KVV  nooit op de grond gezien. Bij het 
broedgeval in 1989 (Haagse Bos) had ik 
de laatste zang op 26 juni. Dat de KVV zo 
weinig wordt waargenomen is misschien 
wel inherent aan zijn onbekende zang en 
toch wel heel stiekeme leefwijze. 

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

 nieuwe leden
Y. Vinkesteijn-Hardebol, Den Haag
L.I.Sackman, Leidschendam
P.M. Dek, Den Haag
E. Gelten, Bleiswijk
M. Kokke, Den Haag
K.C.C. Koch, Denb Haag
M.R. Hoare, Den Haag
M. Langerak, Den Haag
C. Boileau, Den Haag
B. Rensen, Den Haag
A.L.M. Hamming, Den Haag
M. Kroese, Den Haag
A.j.H. Hissink, Den Haag
O. van Velthuijsen, Den Haag
R.Castelein, Den Haag

Tekening: 
Frederik Hoogerhoud
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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

VOLG ONS OP TWITTER VRAAG DE NIEUWE REISGIDS 2012 AAN! 
MET 43 GROEPSREIZEN, 7 CRUISES,  
6 FOTOREIZEN &  6  WEEKENDEN  IN  NEDERLAND.

VOGEL- EN NATUURREIZEN NAAR WERELDWIJDE BESTEMMINGEN! 
GROEPSREIZEN · INDIVIDUELE REIZEN · FOTOREIZEN · CRUISES

GROEPSREIZEN 
Wit-Rusland 04 jun 12 11 2395,-
Noord-Atlantische Cruise 15 jun 12 12 va. 1450,-
Schotland, vasteland - 2 01 jul 12 8 1495,-
Peru 10 jul 12 21 4495,-
Amerika, vogels in Arizona 24 aug 12 11 2595,-
Texel 31 aug 12 3 315,-
Zuid-Spanje, Coto Donana en Gibraltar 06 sep 12 8 1375,-
Bulgarije, vogeltrek langs de Zwarte Zee 09 sep 12 7 1395,-
Lesbos in het najaar 14 sep 12 8 1295,-
Zweden, vogeltrek bij Falsterbo 08 okt 12 8 1095,-
Helgoland 10 okt 12 4 745,-
Oman 22 okt 12 10 2695,-
Schiermonnikoog 26 okt 12 3 315,-
Falklands, South Georgia,  
Antarctisch Schiereiland 03 nov 12 20 va. 8190,-
Spanje, Pyreneeën 07 nov 12 7 1395,-
Sri Lanka 14 nov 12 15 3095,-
Madagascar 19 nov 12 16 3795,-
India, vogels en tijgers 23 nov 12 16 2795,-
Gambia 28 nov 12 15 1995,-
Kenia en Tanzania 02 dec 12 16 3995,-

FOTOREIZEN
Engeland, Farne Islands FOTOREIS 10 jun 12 7 1175,-
Helgoland FOTOREIS 22 jun 12  595,-
Brazilie FOTOREIS 12 sep 12 14 3695,-

CRUISES
Spitsbergen CRUISE - IJSBEER SPECIAL! 26 jun 12 8 va. 2600,-
Spitsbergen CRUISE 2 04 jul 12 10 va. 3550,-
Spitsbergen CRUISE 3 22 jul 12 10 va. 3550,-

BESTEMMING VERTREK DUUR (DAGEN) PRIJS

Cape Petrel
King Penguins

ATLANTIC ODYSSEY 2013
 29-MRT-2013 / 31 DAGEN, VANAF 5890,-

MAAK KANS OP EEN GRATIS ATLANTIC ODYSSEY, 

VERLOTING AL BIJ 3 BOEKINGEN! BOEK DUS SNEL!

Financieel zeker op reis met GGTO
Meer informatie? Kijk op www.birdingbreaks.nl, 
info@birdingbreaks.nl of bel BirdingBreaks 020 7792030.

BB-adv 140x100DB-2012-05-01.indd   1 07-05-12   20:37

12



Beste mensen,

Na ruim een week actie was er het geluk dat twee van de vier zwaluwnesten bewoond 
werden, o.a. één pal boven ons raam aan het Notenplein.
Gisteravond zagen we ineens een kauw een charge maken richting het zwaluwnest en 
vervolgens wat veertjes dwarrelen. Mijn zoon Wander reageerde heel snel en verjoeg 
de kauw. Tot onze ontzetting zagen we een volwassen gierzwaluw die zichzelf had 
verward in een touw vanuit het nest en met zijn kopje zichzelf had opgehangen aan 
een touwtje rond zijn nek... De zwaluw kon zich met geen mogelijkheid zelf bevrijden 
en ons lukte het ook niet om het touw rond zijn nek verwijderd te krijgen.
De kauw bleef maar rondvliegen en heeft tot tweemaal toe nog een aanval op de 
gierzwaluw geprobeerd. Gelukkig konden we hem telkens verjagen.
Mijn zoon Wander heeft met een stok de zwaluw wat omhooggetild zodat ie niet de 
hele tijd aan het touw hing. Instinctief voelde het diertje aan dat die stok verlichting 
gaf en hij klampte zich daaraan vast. Later heeft mijn zoon, die inmiddels een lamme 
arm kreeg, hulp voortgezet gekregen met een bezem van de buurvrouw (nota bene 
één van de buren van de VVE die eerst geen medestanders waren van het herstel van 
de nesten).
We hadden inmiddels de brandweer gebeld en die heeft de zwaluw uiteindelijk met 
de ladderwagen bevrijd en naar het Vogelasiel De Wulp gebracht voor onderzoek. 
De andere zwaluw van het koppel heeft de rest van de avond heel nerveus af en aan 
gevlogen en vloog ook aan op naburige nesten, kennelijk op zoek naar de partner. 
Vanmorgen heeft mijn dochter Dorian Vogelasiel De Wulp gebeld en gelukkig heeft ze 
te horen gekregen dat de zwaluw vandaag weer de vrijheid krijgt.

Gebleken is inmiddels dat het gezin herenigd is!

Vriendelijke groet,
Tony Neys

Bijnadrama gierzwaluw notenplein
DOOR RUUD VAN DER WAARD

In het jaarverslag 2011 werd u een vervolg beloofd op het bericht rond 
de gierzwaluwnesten. Samengevat: in de loop van de tijd hebben deze 
bijzondere vogels zich toegang verschaft door een weggeroest roostertje 
en hun nesten gebouwd in het dakbeschot. Bij een schilderbeurt van 
het pand zouden nieuwe roosters geplaatst worden. De Haagse Vogelbescherming 
heeft hier echter tegen geprotesteerd, want een gierzwaluwnest is namelijk wettelijk 
beschermd. En het is ons gelukt om 28 nesten veilig te stellen!

Wij ontvingen de volgende reactie:

13



 
  Vogelasiel De Wulp

“Ja, hij/zij liep helemaal alleen langs de 
slootkant, terwijl er nergens een andere 
zwaan te zien was.”  Helaas is er dan door 
de nietsvermoedende mensen niet goed 
gehandeld. Vaak is het namelijk zo, dat de 
rest van de familie om de hoek aan het foe-
rageren is. 
Een andere reden dat u een knobbelzwaan 
zielig alleen ziet, is de volgende: pa en ma 
knobbelzwaan hebben 4, 5 of 6 jongen en 
er blijven er één of twee achter in de groei/
ontwikkeling. Wij mensen zien het niet, 
maar voor het zwanenechtpaar blijkt het 
wel duidelijk te zijn: zij zien dat deze jon-
gen het niet zullen redden. Om de sterke 
jongen een betere kans te geven, worden 
de zwakke jongen uit het gezin verstoten, 
weggejaagd en aan hun lot overgelaten. 
Het klinkt heel hard, maar ook dit is de 
natuur. Niettemin is het onze plicht deze 
verzwakte jongen op te vangen als ze bij 
ons in het asiel worden binnengebracht. 
Het zijn altijd nog donsjongen van enkele 
weken oud en omdat ze nog geen veren 
hebben om zich warm te houden, gaan ze 
bij elkaar in een grote bak met een warmte-
lamp erboven.

Ze krijgen een teiltje water en een bak kui-
kenkruim, op een handdoek en onder de 
warmtelamp zitten ze dan gemoedelijk, 
droog en warm bij elkaar en verder is het: 
groeien maar! Met de weken zie je ze groter 
worden, maar er zijn al verschillen tussen 
de vogels zichtbaar. Uiteindelijk gaan ze in 
een groot bassin met een laagje water van 

zo’n 15 cm. De eerst keer is dat voor hen 
een vreselijke ervaring. Ze raken drijfnat 
en doorweekt en willen er direct weer uit. 
Dan gaan ze poetsen. Ze beginnen zich te 
verzorgen. Door met hun snavel de stuit-
klier te beroeren komt er een lichaamsvet 
uit dat ze daarna over hun donsverenpak 
uitsmeren. Dit is een vorm van verenon-
derhoud dat alle watervogels dagelijks 
(moeten) doen om waterdicht te blijven. 

In het bassin krijgen ze kroos, een groen 
gevarieerd voedsel. Om de drie dagen moe-
ten we het bassin laten leeglopen, reinigen 
en weer met vers water vullen, want oh, 
wat gaat dat water stinken… Als de jonge 
knobbelzwanen een zekere groei hebben 
doorgemaakt, gaan ze naar buiten in een 
afgezette vijver in Madestein, langs de 
Oorberlaan en de Madepolderweg. Die vij-
ver heeft een hoge beschoeiing, zodat de 
zwaantjes zo veilig mogelijk zijn. Om er-
voor te zorgen dat ze op het droge kunnen 
komen, heb ik er een oploopplank in ge-
maakt. En eenmaal op het droge kunnen 
ze niet ver weglopen, want daar heb ik een 
kleine 30 m2 afgezet met een gaashek. In 
deze beschutte plek kunnen ze verder er-
varing opdoen met het leven in de natuur. 
Als ze groot genoeg zijn en de vleugels zijn 
ontwikkeld, dan gaan ze vliegpogingen 
doen. Als ze dan ontsnappen dan is dat 
oké en hun eigen wens. Ga jullie gang!
Zo is het ook dit voorjaar weer gegaan. 
We begonnen met tien jonge zwaantjes. 
Alleen nog voordat ze naar buiten konden, 

De Wulp met z’n zwaantjes
DOOR RUUD VAN DER WAARD, m.m.v. Pieter van Klaveren

Ieder jaar weer worden er in de lente verweesde zwaantjes binnengebracht, 
door particulieren en soms door de dierenambulance.
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  Vogelasiel De Wulp

waren er al een paar gestorven, zomaar 
pardoes. Uiteindelijk heb ik er slechts 
zes in Madestein kunnen uitzetten. In de 
eerste week was er al eentje verdwenen. 
Die hebben we niet meer kunnen vinden. 
Vermoedelijk is dit het werk van een vos 
geweest. Enige weken later kregen we be-
richt dat er twee dood in het water dreven. 
Die heeft een collega in het weekend eruit 
gehaald, want wegens besmettingsgevaar 
moet een lijk zo snel mogelijk het water 
uit. Korte tijd later was er weer een zwaan-
tje verdwenen. Maar die vond ik terug als 
door de vos uitgehold karkas. Weer kort 
daarna bleek tijdens een controle dat er 
nog maar één in leven was, die de wacht 
hield bij een inmiddels ook overleden 
zwaan.

Uit onderzoek na sectie door onze bioloog 
bleek, dat drie zwaantjes aan een schim-
melaandoening op hun longen overleden 
zijn. Deze vogels bleken niet bestand tegen 
de sporen van zwammen en paddenstoe-
len, die gewoon overal in de natuur en in 
grote aantallen aanwezig zijn. Blijkbaar 
hebben ze daar geen afweersysteem tegen 
ontwikkeld. Dit soort inwendige fatale 
problemen kunnen niet eerder aan het 
licht komen dan wanneer de patiënt is 
overleden en er sectie is verricht. Het laat-
ste overgebleven jong bleek zich redelijk 
goed te ontwikkelen en is inmiddels vrij-
gelaten in open water. 
We kunnen niet anders dan de conclu-
sie trekken dat vogels in de vrije natuur, 
onder het toeziend oog van de ouders, 
vaak een betere kans op overleven heb-
ben, dan wanneer wij mensen die verzor-
ging op ons nemen. Uiteindelijk kun je 
je dus afvragen hoe zinvol het is om dit 
soort jonge verstotelingetjes op te vangen 
en zo’n uitgebreide kans te geven. Soms is 

het beter om de natuur zijn gang te laten 
gaan. 

Voordat u een jonge vogel naar het asiel 
brengt, doet u er goed aan de situatie te 
bekijken. Neem bij twijfel eerst telefo-
nisch contact met ons of met de dieren-
ambulance op. Dan kunnen wij u advies 
geven, voordat een vogel zomaar uit zijn 
omgeving wordt weggehaald. Als u meer 
informatie wilt, kun u natuurlijk ook al-
tijd langskomen tijdens de open dag van  
Vogelasiel De Wulp, elke eerste zondag 
van de maand. Wij verwelkomen u graag!

opgroeien in het vogelasiel 

in de vrije natuur

de crèche in Madestein

Foto: Hans Goeijenbier

Foto: Ruud van der Waard

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

Zaterdag 2 juni 2012
Zouweboezem
Dagexcursie met eigen vervoer*** (zie kader)
De excursie was ten tijde van het drukken 
van deze Wulp reeds volgeboekt.
U kunt zich echter (voor het geval deelne-
mers uitvallen) nog wel opgeven voor de 
reservelijst.

Zaterdag 16 juni 2012
fietstocht (ongeveer 35 km)
Dagexcursie met de fiets*/** (zie kader)
De verregende fietstocht van vorig jaar 
(omgeving Alphen a/d Rijn) wordt over-
gedaan. 
Nadere informatie zal door Harriet aan 
de deelnemers bekend worden gemaakt.
Leiding: Harriet Kolber
Tijdstip: 8.00 uur
Verzamelpunt: waarschijnlijk station 
Den Haag Centraal
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres 
Kosten: (openbaar) vervoer en fietshuur

Zaterdag 23 juni 2012
Markiezaat en Brabantse Wal (Bergen 
op Zoom)
Middag- en zeer late avondexcursie*** 
(zie kader)
Het hoogtepunt van deze excursie zal wel-
licht de ontmoeting met de nachtzwaluw 
zijn. Tevens hopen we op houtsnip en 
boomvalk. Deelnemers dienen zelf voor 
hun avondeten te zorgen en voldoende 

(warme) kleding mee te nemen. We zullen 
kort na middernacht weer terug in Den 
Haag zijn 
Leiding: Ton Haase
Tijdstip: 16.00 uur
Verzamelpunt: station Mariahoeve, zijde 
Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: vervoer

Vrijdag 6 juli 2012
Wandeling rond de Vogelplas 
Starrevaart (leidschendam)
Avondexcursie met eigen vervoer** (zie kader)
Leiding: Joop van Uden
Verzamelpunt: station Mariahoeve, zijde 
Voorburg (Appelgaarde) of parkeerplaats 
Kniplaan bij de Vogelplas Starrevaart. 
S.v.p. bij opgave even vermelden waar u 
verzamelt. 
Tijdstip: of 19.00 uur station Mariahoeve, 
of 19.15 uur parkeerplaats Kniplaan 
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: vervoer

Zondag 22 juli 2012
oostvaardersplassen
Dagexcursie met eigen vervoer** (zie kader)
Leiding: Wim Kolber 
Tijdstip: 8.00 uur
Verzamelpunt: station Mariahoeve, zijde 
Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: vervoer 

 
  Dag(deel)excursies

Belangrijke mededeling: Bij verhindering dit graag uiterlijk 48 uur voor de excursie laten weten
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  Dag(deel)excursies

Zaterdag 11 augustus 2012 
noordHolland: Bollenvelden (o.a. 
oudesluisJulianadorp en Balgzand)
Dagexcursie met 1 of 2 busjes*/** (zie kader)
We gaan langs de bekende plekjes op 
zoek naar de lachstern en steltlopers die 
zich binnendijks in de kop van Noord-
Holland ophouden en zich voorbereiden 
op de trek. Het kan zomaar gebeuren dat 
we in deze tijd een wat zeldzamere soort 
(bijv. franjepoot) waarnemen.  
Leiding: Nicolette Rab
Tijdstip: 8.00 uur
Verzamelpunt: station Mariahoeve, zijde 
Voorburg (Appel gaarde)
Opgave en kosten: vooraf door storting 
van € 27,50 op rekening 271.84.86 t.n.v. 
Haagse Vogelbescherming (afd. excur-
sies) o.v.v. “Noord-Holland”. Het bedrag 
dient uiterlijk 20 juli op de rekening te 
staan. Deelname op volgorde ontvangst 
van betaling.

Zaterdag 18 augustus 2012
Klein Profijt/Rhoonse en Carnisse 
grienden 
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer** 
(zie kader)
In het Klein Profijt zal een wandeling wor-
den gemaakt en er wordt ook gewandeld 
in een van de grienden. Kans op soorten 
zoals gekraagde roodstaart, matkop en 
buidelmees is hier aanwezig.
Leiding:  Jaap Zoet
Verzamelpunt: station Mariahoeve, zijde 
Voorburg (Appelgaarde)
Tijdstip: 8.00 uur
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: vervoer

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 kosten 
zijn verbonden die moeten worden overgemaakt, 
dient u het aangegeven bedrag te storten op rekening-
nummer 271.84.86 van Haagse Vogelbescherming, 
afdeling excursies. Annuleringen schriftelijk of tele-
fonisch meedelen aan de penningmeester.
Regels en reglement: Met het verschijnen van de 
nieuwe agenda, vervalt automatisch de vorige.
Deelname geschiedt op basis van het Reglement 
Deelname Excursies/Reizen (augustus 2011). Dit 
reg lement kunt u opvragen bij de penningmeester.
Jongeren: Op alle excursies zijn ook jongeren
welkom!
Zwaarte excursies:
   * lichte wandeling, geen conditie vereist
  ** flinke wandeling, enige conditie vereist
 *** lange wandeling of meerdere wandelingen, 

conditie vereist
**** zware wandeling(en) in moeilijk/ruig terrein
Terugkomsttijden 
ochtend: tussen 12.30 en 13.00 uur
lange ochtend: tussen 14.00 en 14.30 uur
dag: tussen 17.30 en 18.00 uur
Eten en drinken: Neem iets te eten en drinken mee 
voor onderweg, daar er niet altijd een 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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     Meerdaagse reizen

Voorjaarsreis 
Zeearenden in de oderdelta

20 t/m 28 april 2013

Het Lauwersmeergebied is één van de vo-
gelrijkste gebieden van Noord-Nederland. 
Het is altijd een vast onderdeel van het jaar-
lijkse ganzenweekend in de winter, maar 
ook in andere jaargetijden goed voor meer 
zeldzame soorten als gestreepte strandlo-
per, bosruiter en zeearend. Maar ook is het 
een prima plek om bijvoorbeeld de baard-
man te zien. De noordkust van Groningen 
heeft een aantal prachtige vogelkijkplek-
ken zoals de punt van Reid, de Eemshaven 
en de Dollard met de Kiekkaste als enige 
buitengaatse vogelkijkhut in Nederland.
Onze zeer gewaardeerde Hans Gartner, 
oud-boswachter ter plaatse, zal ons met 
veel plezier de bijzonderheden laten zien. 
Hij verzorgde eerder - ondanks sneeuw en 
ijs - de topdag van het afgelopen ganzen-
weekend.

Periode: 5 t/m 8 oktober 2012

Leiding: Ton Haase en Nicolette Rab
Vervoer en aantal: 2 busjes max. 16 pers.
Verblijf: ruime groepsaccommodatie 
Robertsum (www.robersum.nl) in Vier-
huizen Groningen. 
Kosten: € 295,00 exclusief het diner op de 
terugreis
Aanmelding: door storting van een aanbe-
taling van € 50,00 op rekening 271.84.86 
van de Haagse Vogelbescherming, afdeling 
excursies, o.v.v. “Lauwersmeer”. Deelname 
op volgorde van ontvangst van aanbeta-
ling (uiterlijk 1 juli 2012), restbetaling 
moet voor 1 september voldaan zijn.
Deelnemers/verzekering: het deelnemers-
reglement augustus 2011 is van toepas-
sing. Annulerings-/reis- en bagageverzeke-
ring zelf verzorgen.
Contactpersoon: Nicolette Rab, 
tel. 070 355 6283 / 06 18 436 925 of e-mail 
nicsvg@ziggo.nl

VOGELTREK
najaarsweekeinde

lauwersmeer en Groningen
5 t/m 8 oktober

       Aankondiging

Het voornemen is om naar de Oderdelta in het noordwesten van Polen te gaan van zaterdag 
20 tot en met zondag 28 april 2013. Het doel is om zeearenden te zien. We gaan dagelijks 
varen in ruime sloepen en door vis overboord te gooien lokken we de imposante roofvo-
gels. Het zou mogelijk kunnen zijn bij elke boottocht 5 à 10 zeearenden te zien op een 
afstand van enkele meters van de boot. Ze cirkelen rond en maken een duikvlucht om een 
grote vis te pakken in hun sterke klauwen en ze vliegen ermee weg om de vis in een boom 
op te peuzelen.
Op de heen- en terugweg naar de Oderdelta hebben we in het Havelland (westelijk van 
Berlijn) een goede kans om kraanvogels te zien en wellicht de grote trap. Onderweg in 
Havelland overnachten we. We rijden met twee busjes van elk 8 personen. 

Kosten: circa € 825,00

Meer informatie bij Henk Wardenaar, e-mail wardenaar45@zonnet.nl en aanmelden bij Jan 
Pietersen, e-mail jan.pietersen@planet.nl



DOOR LILY WEERDESTEYN

Als hondenbezitter kom ik veel buiten. 
Daarnaast heb ik na het stoppen met 
mijn asielactiviteiten ook nog eens veel 
meer vrije tijd gekregen. Ik kan nu genie-
ten van de vogels in hun vrije vlucht, ze 
gadeslaan wanneer ze rustig ergens zitten 
of druk aan het voedsel zoeken zijn. Ik 
kijk niet meer of ze gewond zijn. Hoef ze 
ook niet meer in de hand te nemen. 

Mijn lievelingsplek om te wandelen is 
Made stein. Het deel tussen de Madestein-
weg en de Oorberlaan. Je hebt er bos, 
water en braakliggende grond (lang leve 
de crisis). De verscheidenheid aan vogel-
soorten is er groot. Misschien voor een 
echte vogelaar niet interessant, maar voor 
mij iedere keer weer een mooie ontmoe-
ting die ik koester. 
Mijn wandeling is altijd compleet als 
ik de buizerden hoor of zie. Ik ken ze al 
jaren. Heb gezien hoe ze noodgedwongen 
zijn “verhuisd” naar een wat rustiger deel. 
Iedere zomer hoor ik hun jong roepen. 

Afgelopen zomer zag ik geregeld de 
boom valk die zelfs een keer op ooghoogte 
langs mij heen scheerde. Tijdens een van 
mijn wandelingen vloog er ook eens in 
volle vaart een sperwervrouwtje bijna 
tegen mijn hond op. Zij zat vermoedelijk 
achter een koolmees aan en overal klonk 
er alarm. Sinds de kassen weg zijn en er 
menig ruigtegebiedje is ontstaan, is de to-
renvalk ook weer geregeld te zien.

In het voorjaar en najaar wemelt het op de 
velden van de tapuiten. Door de onkrui-

den komen veel zaadeters langs of broe-
den er in de buurt. Putters, groenlingen, 
vinken, kneuen, ringmussen; ze pikken 
allemaal een zaadje mee. Aan de bosrand 
scharrelt nog wel eens een houtsnip. Dat 
doet mij denken aan die ene keer dat ik 
een houtsnip vrijliet naast het ruiterpad, 
denkend dat het daar rustig en veilig 
was. De vogel vloog uit de doos en….pats 
daar had een sperwer de snip en vloog er 
mee weg. Razend snel.

Van het gebied geniet ik wel het meest 
wanneer ’s zomers bij bewolkt weer de 
boerenzwaluwen en een enkele huiszwa-
luw over de velden op insecten jagen. Zo 
wendbaar en gracieus en dan ook nog zo 
vrolijk kwetterend. In de avonduren ga 
ik dan weer kijken naar de gierzwaluwen 
die dan massaal boven de sloot en langs 
het bos foerageren. Adembenemend. 
In de schemer zie ik dan de twee hazen 
lopen. Dat zij zich nog steeds kunnen 
handhaven in dit gebied met de vele los-
lopende honden vind ik bijzonder.

Ik hoop in de toekomst wat meer over 
het gebied met de vele vogels te kunnen 
schrijven.

Genieten in Madestein

oude bekende: de buizerd
Foto: jeroen Tibbe
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Een vogel die dit jaar ook op mijn pad 
komt, is de bosuil. Sinds een tijdje fiets 
of loop ik met enige regelmaat naar  
park Sorghvliet, niet al te ver bij mij  
vandaan, in de hoop daar een bosuil te 
horen roepen, maar tot nu toe tevergeefs. 
Begin maart krijg ik een tip: in park 
Overvoorde in Rijswijk huist een bos-
uil die wat makkelijker te vinden is. Ik 
fiets er twee keer naartoe. De eerste keer 
overdag, maar de uil laat zich niet zien. 
De tweede keer zorg ik dat ik in de sche-
mering aankom en dan is het raak: het 
is me vergund de bosuil een minuut of 
twintig bij het nest te bewonderen. Een 

prachtbeest is het, dat zich van top tot 
teen laat zien. Een fascinerend moment 
is wanneer de vogel precies in mijn kijker 
kijkt. Er gaat een vreemd soort rust van 
het dier uit: het is heel stil, maar tegelij-
kertijd heel alert. 
Ik ben behoorlijk tevreden als ik naar 
huis fiets, maar er knaagt natuurlijk 
nog van alles: dit is een volwassen dier 
en in maart zijn er ook al pullen. Die 
heb ik niet gezien en bovendien heb ik 
de roep van man of vrouw nog steeds 
niet gehoord. Park Overvoorde is toch 
een eindje fietsen en ik laat de uilen eerst 
maar voor wat ze zijn. 

Bosuilen franco thuisbezorgd 
DOOR FENNIE STEENHUIS

bijzondere ontmoeting in Clingendael

Foto: Hans Overduin
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Begin april klinkt er op een nacht voort-
durend een akelig geluid in mijn straat. 
Ik moet denken aan een dier in nood. Het 
is midden in de nacht en ik bedenk dat 
het geen zin heeft eropaf te gaan. Ik zal 
het beest toch niet vinden en al vond ik 
het wel, dan kon ik er nog nergens mee 
heen. Ik kies dus voor struisvogelpolitiek 
en sluit het raam. 
De volgende dag wandel ik ’s avonds weer 
eens naar het Sorghvlietpark en kan ik, als 
ik er wegloop, vaststellen dat er weer geen 
inbreuk is gemaakt op de vertrouwde nut-
teloosheid van het ommetje: geen bosuil 
horen roepen, laat staan gezien.
Op ongeveer honderdvijftig meter af-
stand van mijn huis spits ik opeens de 
oren: daar is dat gekke geluid weer! Nu 
zal ik weten wat het is ook! Het duurt niet 
lang of ik zie boven op de daken een vorm 
die daar niet hoort. Ja, de vorm is uilach-

tig. Even later gaat de vorm wapperen en 
gaat het, vlieg, zwoesj, naar een dak aan de 
overkant van de straat. Maar ja, het is wel 
donker. Is dat nou een uil, of is dat een uil? 
Ik loop naar huis en haal mijn kijker op, 
al heeft dat nauwelijks zin in het donker. 
Als ik even later weer in de straat achter 
de mijne loop en soms mijn kijker richt, 
vraagt een dame met een hondje: “Bent u 
uw vogeltje kwijt, mevrouw?”, waarop ik 
moet denken aan achtereenvolgens kooi-
vogels, escapes, witte wieven en tot slot 
toch maar weer bosuilen. De dame met 
het hondje verdwijnt en wanneer ik kort 
daarna in gesprek raak met een stel en 
mijn vermoeden uit dat het om bosuilen 
gaat, zeggen ze vrolijk: “Hun geluid heeft 
ons de hele nacht wakker gehouden!”

Nog steeds geen volledige zekerheid dus 
en eerst maar weer naar huis. Daar blijkt 
het geluid zich verplaatst te hebben van 
de straat achter mij naar mijn eigen straat 
en onmiddellijk ga ik mijn balkon aan de 
voorkant op. Ja hoor, daar klinkt de roep 
weer. Beneden lopen twee mannen onder 
een straatlantaarn door en kijken rond 
en praten, ik meen ze het woord ‘uil’ te 
horen zeggen. Ha! Die weten er mis-
schien meer van! Het liefst zou ik in één 
keer naar beneden willen om ze beter te 
kunnen verstaan, maar in plaats daarvan 
spreek ik ze op gedempte toon aan. Na 
wat schrikbewegingen te hebben gemaakt 
kijken ze zoekend omhoog (dat deden ze 
trouwens toch al), maar als ik vraag of ze 
weten of het bosuilen zijn, zeggen ze: “Ja, 
dat vragen wij ons ook af!”
Na deze balkonscène ga ik maar weer naar 
binnen, want via de mail had ik ook een 
noodkreet uitgezonden en daar blijkt in-
middels een reactie op te zijn gekomen. Ik 

ouder houdt oogje in het zeil

Foto: Hans Overduin
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krijg een link die leidt naar allemaal be-
delroepen van jonge bosuiltjes, en als ik 
er eentje beluister, is er geen twijfel meer 
mogelijk: het zijn jonge bosuilen die hier 
rondvliegen! En ‘hier’ kun je gerust mid-
den in de stad noemen. Grandioos! Het 
fraaiste moment doet zich voor wanneer 
een van de uiltjes (inmiddels aan de ach-
terkant van mijn huis) met een plonk-
geluid precies boven op het kapje van 
het schoorsteenpijpje landt, dat zich op 
het platte dak van de uitbouw bevindt 
waar ik vanuit de keuken op neerkijk. 
Op hooguit twaalf meter afstand! Fraai 
diertje, met zwarte oogjes (het kijkt één 
keer in de kijker) en nog donzig kleed. 
Kortom: bij gunstige sterrenstand, en als 
de witte wieven het willen, worden bos-
uilen gewoon thuisbezorgd!  

En toch is het nog niet genoeg, want ik 
heb nog geen jonge bosuiltjes bij daglicht 
gezien. Als ik een paar dagen later op 
waarneming.nl zie dat ze in Clingendael 
gezien zijn, aarzel ik dan ook niet lang en 
ga op pad. Niettemin dool ik er nog an-
derhalf uur rond omdat ik verkeerd zoek, 
namelijk in de kale bomen. Ik verwacht 

bosuiltjes zoals die in mijn straat. Ik be-
sluit na die anderhalf uur dan maar naar 
mijn fiets terug te lopen. Opeens kijk ik 
op het pad naar rechts… en daar zit frank 
en vrij een bosuiltje op een tak! Maar wat 
is het nog klein! Qua lengte heeft het 
nog niet de helft van mijn straatuiltjes. 
Vergeleken bij dit lieve bosuiltje zijn mijn 
straatuiltjes monsters. Het bosuiltje zit in 
dicht struikgewas (al zit het nu dus even 
helemaal vrij), in het geheel niet in kale 
bomen. Ik bestudeer de schat uitgebreid 
en loop dan het hoekje om, in de hoop 
vanuit een andere positie nog een tweede 
of zelfs derde uiltje te zien. Als ik over 
mijn schouder kijk, zie ik verderop een 
man achter een kinderwagen lopen. 
En inderdaad: om het hoekje zie ik num-
mer twee! Dat uiltje zit wel behoorlijk 
verscholen. 

Ik loop weer terug, want vanaf mijn eerste 
plek was het andere uiltje zo mooi te zien. 
De man met de kinderwagen loopt daar 
inmiddels, en nu blijkt ineens dat het 
de broer van een vroegere collega annex 
vriendin is. Ik zag hem een klein jaar gele-
den voor het laatst en weet dat hij ook vo-
gelt. Na elkaar vanwege het onverwachte 
van de ontmoeting enthousiast te hebben 
begroet kom ik al snel ter zake en zeg: “Ik 
moet je wat laten zien!” “Ik moet jou ook 
wat laten zien,” zegt hij, en toont mij zijn 
dochter. 
Daarop bewonderen we over en weer el-
kaars schatten. Intussen begint achter 
ons bosuiltje nummer drie te bedelroe-
pen. En wat een klein bedelroepje vergele-
ken bij de grote, snerpende bedelroepen 
van de straatuiltjes. Nummer drie zit op 
zo’n twintig meter afstand van de andere 
twee, blijkt. 

ATV Zonnegaarde doet zijn naam eer aan

Foto: john van der Graaff
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FOTO’S BOUDEWIjN SCHREINER

Bij de Algemene Ledenvergadering van 
maandagavond 16 april kregen vrijwil-
ligers Loes Jalink en Riet Langenhuizen 
het verzoek hun Gouden Wulp onder-
scheiding in te leveren...

... in ruil voor een bijzondere uitgave van 
deze onderscheiding: een Gouden Wulp 
met ingezet briljantje.

Voorzitter Frederik Hoogerhoud be-
dankte hen namens allen voor hun ja-
renlange inzet voor onder andere de pu-
bliciteit voor onze vereniging. Dit zijn 
de dames die in weer en wind met een 

onderscheiding inleveren

kraam bij evenementen staan, de winkel 
bemensen en over de telefoon allerhande 
vogelvragen beantwoorden. Gefeliciteerd 
met deze welverdiende onderscheiding!

Ik sluit af met wat Jac. P. Thijsse, van 
wie ik het boek ‘Het vogeljaar’ bij toe-
val in de kringloopwinkel vond, over de 
bosch uil zegt: “Den diksten uilekop heeft 
de bosch uil, een mooie groote uil […] Je 
krijgt ze weinig te zien, maar toch broe-
den ze hier en daar door ons heele land 
heen […] ‘t Is dan niet moeilijk, in den 

broedtijd hun aanwezigheid te constatee-
ren, want ze roepen den heelen nacht en 
ook wel overdag zeer vol en welluidend 
hun: “hoe, hoe, hoe, hoehoe!”

Nou, dat laatste heb ik nog immer niet 
gehoord, maar des te meer “tse-tie, tse-
tie, tse-tie”!

Vacature
Wegens het terugtreden van Aletta de Ruiter is het bestuur dringend op zoek naar een nieuwe 
bestuurssecretaris. Geïnteresseerden of mensen met suggesties kunnen contact opnemen met 
de voorzitter, die ook nadere informatie over de functie kan geven: frederik@hoogerhoud.nl 23
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Gezien in de regio - half januari tot half april  2012
DOOR TOM CLAESSENS

Na veel gekwakkel werd het in de tweede 
helft van februari dan toch nog echt win-
ter, met veel vorst en ijs, zodat zelfs de 
Elfstedentocht het Ganzenweekend in 
Friesland in de weg dreigde te gaan zit-
ten. De eerste ging uiteindelijk toch niet 
door en het tweede gelukkig wel, met wat 
minder vogels dan verwacht, maar wel 
een prachtig winters Friesland. De kou 
heeft ook de vogelaars in de regio niet in 
de weg gezeten, gelet op de vele meldin-
gen op de website. Het lijkt er ook niet 
op dat de vorstperiode veel invloed heeft 
gehad op de waarnemingen daarna met 
één uitzondering: er is na die vorst geen 
enkele waarneming meer gemeld van een 
ijsvogel; de laatste is van 2 februari. Is dat 
toch geen reden tot zorg?

In de eerste maand waren er de typische 
winterwaarnemingen in Scheveningen: 

grote burgemeester op 24 en 31 januari, 6 en 
9 februari, middelste zaagbek op 27 januari, 
6 en 7 februari, een kuifduiker op 16, een 
topper op 8 en 17 februari en een ijsduiker 
op 8 februari. Daarna werd het stiller in 
Scheveningen, maar de grote burgemeester 
werd nog gemeld op 4 en 5 maart; witbuik-
rotganzen op 18 en 19 maart, een paarse 
strandloper op 1 maart en een kleine burge-
meester op 6 april.

Ook in de stedelijke omgeving is veel te 
zien geweest vooral in de koude periode 
op en bij het water. Zo werden dodaar-
zen gemeld bij de Houtrustweg en in 
het Zuiderpark, waar ook veel kuifeenden 
werden waargenomen (maar we weten 
ook zonder meldingen dat die ook veel 
andere vijvers in de stad bevolken, even-
als krakeenden en slobeenden), aalscholvers 
in het Buitenom en de Houtzagerssingel, 

 
   Veldwaarnemingen

winterse februari bracht nonnetjes naar de binnenstad

 Foto: André Kommer



Gezien in de regio - half januari tot half april  2012
DOOR TOM CLAESSENS

 
   Veldwaarnemingen

grote zaagbekken bij de Soestdijksekade, de 
Wagenbrug en de Conradkade, een non-
netje bij de Energiecentrale, winter talingen 
bij de Aronskelkweg, mandarijneenden in 
Rijswijk, Benoordenhout en Meer en Bos, 
een watersnip nabij Leidsenhage, een wulp 
bij de Houtrustbrug, en grote Canadese 
ganzen op de Hofvijver. 

Maar het waren niet alleen watervogels die 
gemeld werden. Parken en de groengebie-
den bieden veel, maar ook daarbuiten zijn 
er vaak mooie waarnemingen: een grote gele 
kwikstaart bij het Provinciehuis, een witte 
kwikstaart bij de ingang van Clingendael, 
koperwieken in Leidschendam, kramsvogels 
in de Archipel, staartmezen in Wassenaar 
- maar het lijkt erop dat die steeds meer 
tuinen in de bebouwde omgeving opzoe-
ken -, een zwarte roodstaart bij de Pomp-
stationsweg, een kuifmees in de Nieuwe 
Scheveningse Bosjes, waar ook een grote 
lijster werd waargenomen zoals ook in 
de Wassenaarse Landgoederen, sijsjes 
in Leidschendam, vuurgoudhaantjes in 
Park Overvoorde en het Hubertuspark, 
glanskopjes in Reigersbergen, puttertjes in 
Voorburg en in Clingendael, waar ook 
veel boomklevers en boomkruipers wer-
den gezien of gehoord - zoals ook op 
veel andere plaatsen -, houtsnippen in het 
Statenkwartier, het Hubertuspark en in 
Voorschoten. 

Opvallend waren ook de vermeldingen 
van bosuilen op 3 maart bij het Vredespaleis 
en bij de Vlierboomstraat, op 1 april in 
Rijswijk en op 8 april van twee takkelin-

gen in Zonnegaarde bij de Erasmusweg; 
ook in Clingendael werden twee takkelin-
gen waargenomen. En dan moet natuur-
lijk de slechtvalk niet vergeten worden, die 
een echte stadsvogel lijkt te zijn geworden 
en vele malen werd waargenomen en ge-
meld; overigens ook buiten de stad. Tot 
slot in deze categorie: kleine bonte spechten 
op 27 maart bij de Kwekerijweg en 5 april 
in Park Sorghvliet en in de Duivenvoordse 
polder; op 11 april een roodborsttapuit in 
het Westduinpark en een Cetti’s zanger op 
12 april bij Vogelplas Starrevaart en op 15 
april in het Wilhelminapark in Rijswijk.

Het meest in trek bij de vogelaars - althans 
bij degenen die opgave doen van hun 
waarnemingen - was ook in deze periode 
kennelijk Meijendel. Over de hele periode 
kwamen veel meldingen. De ster van deze 
periode was ongetwijfeld de klapekster (of 
waren er toch twee?) die zich vaak en heel 
mooi liet bewonderen vooral vlak bij het 
Panneduin. Dat leverde 10 meldingen op; 
de laatste op 28 maart. Ook de ruigpootbui-
zerd liet zich nog geruime tijd en met enige 

voorjaarsbode  tjiftjaf

 Foto: Marco Simonis
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regelmaat zien, laatstelijk op 12 maart. 
Andere roofvogels met een relatief groot 
aantal meldingen, meest uit Meijendel 
maar ook uit Wassenaar, Leidschendam, 
Voorburg en Den Haag waren de havik 
en de sperwer. Meer opvallend waren de 
meldingen van de rode wouw op 8, 9 en 14 
maart. Buizerden werden een aantal keren 
in grote aantallen - tot 9 toe - tegelijker-
tijd gezien. Ook blauwe kiekendieven wer-
den weer gemeld. Bijzonder waren zeker 
ook de waarnemingen van een raaf  op 23 
februari boven Meijendel en op 15 maart 
boven Wassenaar.

In de duinmeertjes van Meijendel werden 
verspreid over deze periode krooneenden, 
nonnetjes, brilduikers, geoorde futen, zomer-
talingen en wintertalingen waargenomen 
(de kuifeenden en meerkoeten, krakeenden, 
tafeleenden en wilde eenden zullen onge-

 
  Veldwaarnemingen

twijfeld ook zijn gezien) en gemeld, en op  
15 maart 8 overvliegende lepelaars. Van de 
zangvogels werden in Meijendel gemeld: 
kuifmezen, kuifleeuweriken (maar daarvan 
werd de waarneming later betwijfeld: 
waren het geen boomleeuweriken? die later 
in ieder geval meermalen werden waarge-
nomen), rietgorzen, roodborsttapuiten, goud-
vinken en een beflijster.

Ook vanuit de andere buitengebieden 
kwamen weer veel mooie waarnemingen: 
een goudplevier, een wulp en een waterral in 
de Veenzijdse en Duivenvoordse polder; 
eveneens een waterral in de Starrevaart. 
Daar waren ook veel andere waarnemin-
gen zoals: op 5 februari: duizenden smien-
ten, een groep kleine zwanen en niet minder 
dan 57 zilverreigers; verder in deze periode: 
een drieteenmeeuw, geoorde futen, kluten, een 
IJslandse en andere grutto’s, een witkopeend 

wapen van Den Haag werkt aan gezinsuitbreiding

 Foto: Caroline Walta
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en een pijlstaart; de laatste werd ook ge-
zien in Reigersbergen. Wilde zwanen wer-
den gezien in Berkheide/Grote Meer en 
in de Ruijglandse polder en wintertalingen 
in de Hertenkamp in Wassenaar; kleine 
zwanen in Zoeterwoude/Grote polder. In 
de Banken werden weer de rouwkwikstaar-
ten gezien en bij de Zandmotor, een heel 
nieuw gebied, een eider, maar ook een non-
netje, fuut, dodaarzen, rosse grutto, brildui-
kers, kuif- en tafeleend en drieteenmeeuwen; 
en ook een zeehond.

Dan voor deze periode natuurlijk erg be-
langrijk: de lentebodes. Al op 19 febru-
ari werden nijlganzen met 9 pullen in de 
Veursehout gezien terwijl op 26 februari 
een koppel knobbelzwanen werd gemeld 
dat een nest aan het bouwen was in 
Voorburg bij het park Sijtwende. Op 28 fe-
bruari werd een zingende merel gemeld in 
Leidschendam; op 3 maart een zingende 
tjiftjaf in Wassenaar; op 16 maart een ta-
puit in Lentevreugd; op 25 maart een zin-
gende fitis bij de Dobbeplas; op 27 maart 
een zingende zwartkop in Wassenaar; op 27 
maart een boerenzwaluw boven Meijendel; 

op 3 april in Voorburg een visdief en bij de 
Starrevaart een blauwborst; op 5 april een 
huiszwaluw boven Meijendel. 

Op 11 april werd de eerste nachtegaal ge-
meld op de Waalsdorpervlakte een dag 
later gevolgd door andere in Meijendel 
en het Westduinpark. Op die dag werden 
in Meijendel ook een boompieper en een 
gekraagde roodstaart waargenomen en in 
het Westduinpark een braamsluiper. Een 
bijzondere waarneming vond op 14 april 
plaats, namelijk de paring van torenval-
ken op de watertoren; het vrouwtje werd 
daar later bij de nestruimte gezien. Een 
havik was in Meijendel met nestmateri-
aal in de weer. Op diverse plaatsen zoals 
in Mariahoeve, in Leidschendam en in 
Voorburg zijn ooievaars aan het broeden.

Alles bij elkaar een rijke oogst en ook een 
prachtig begin van de lente. En dan te be-
denken dat lang niet alles wordt gemeld. 
Soms wellicht omdat we de vogels te “ge-
woon” vinden. Soms om andere reden, 
zoals het geval zal zijn bij de oehoe, die ik 
ook zelf prachtig heb gezien en gehoord.

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 
 voor wie het was ontgaan: de nestkastwebcams van Vogelbescherming Nederland 

zijn weer online. Neem een kijkje in 11 vogelwiegjes.
www.hansoverduin.nl 
 hij reist over de hele wereld, maar maakt ook prachtige foto’s dichtbij huis, zoals van 

de bosuilen en sperwers in Clingendael. 
www.haagsmilieucentrum.nl 
 met handige folders voor een groen balkon of een groene tuin. U kunt de natuur en 

vogels eenvoudig helpen. Genieten in uw eigen paradijsje!
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Koop nu  een Opticron Verano 
HD kijker en ga gratis mee op 

een zeevogeltrip van Pterodroma
adventures. 

Zie website voor details..

Unieke samenwerking met Opticron!

Aanbod ook geldig voor 
andere Opticron-kijkers

boven € 400,00!

ledenprijs 725,-

Hahnel MK100 microfoon
Ideaal voor videocamera of digitale
spiegelre�ex. Zeer richtingsgevoelig

Swarovski Swarovision 8x32 EL
De nieuwe 8x32 in de Swarovision-
lijn: compact & licht maar met een 
ongeëvenaarde kwaliteit. 

Opticron Verano8x42 HD
Uitstekende dakkant kijker met een
minimale instelafstand van 1,80m.
Breed blikveld van 113m/1000m

Outdoor kleding
Beschermend en isolerend voor een
langdurig verblijf in de natuur onder
koude omstandigheden.

Panasonic GX1
In combinatie met het nieuwe
14-42 PZ objectief is dit wel de 
ideale digiscoping-camera.

Een goed statief is van groot
belang bij natuurfotogra�e
en vogelobservatie. Laat u
adviseren over de beste
keuze. Dealer van o.a



Er zijn vele soorten tapuiten (Oenanthe 
oenanthe wijkt af vanwege de grijze tin-
ten, de meesten hebben een zwart-wit 
tekening) en hun leefgebied strekt zich 
uit van Afrika tot Zuid-Europa en Azië 
binnen de 50ste breedtegraad. De enige 
die zich niets van die grens heeft aange-
trokken is onze Oenanthe oenanthe, wiens 
pionierslust hem zelfs dichtbij de 80ste 
breedtegraad heeft gebracht, oftewel het 
arctisch gebied. Vanuit Groenland ver-
spreidde de tapuit zich in de richting van 

DOOR YVONNE VAN DE PITTE

Als ik dit schrijf, zijn de tapuiten alweer onderweg van Afrika naar hun broedgebieden 
op het noordelijke halfrond. Ik hoop ze weer te zien, want deze vogels spreken enorm 
tot mijn verbeelding. Afgelopen weken heb ik in twee boeken gegrasduind waarin 
aandacht aan deze Oenanthe oenanthe wordt besteed en dat leverde informatie op die 
ik graag met geïnteresseerde lezers wil delen.

oenanthe oenanthe, een avontuurlijke vogel

Labrador en Alaska, streken die grenzen 
aan het Noordpoolgebied.

Vanwaar die enorme expansiedrang? Op 
die vraag heb ik geen antwoord gevonden 
en dat maakt het onderwerp van de tapuit 
voor mij alleen maar boeiender.
Het is toch wel heel bijzonder dat een van 
oorsprong Afrikaanse vogel zo’n enorme 
afstand aflegt om te broeden in een ge-
bied waar het voorjaar onherbergzaam en 
koud en de zomer van uiterst korte duur 

tapuit op de uitkijk

 Foto: André Kommer
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is. Als de vogels in mei arriveren, kunnen 
er nog barre omstandigheden heersen 
met vorst en sneeuwstormen. Opvallend 
is dan ook dat ze daar vaak te vinden 
zijn in de buurt van menselijke nederzet-
tingen, waar de grond sneeuwvrij is en 
schuilplekken zijn. Bij grote koude schij-
nen ze zelfs woningen binnen te gaan. 
Vele komen om van honger en uitput-
ting. Toch is het van levensbelang dat ze 
hun reis niet uitstellen want ze moeten 
een territorium bezetten, paren en eieren 
leggen vóór het eind van de maand mei 
zodat ze hun jongen in juni kunnen voe-
ren met de vele insecten die dan explo-
sief aanwezig zijn. 

In augustus neemt die hoeveelheid in-
secten trouwens alweer snel af en dan 
doen de tapuiten zich ook te goed aan de 
overvloed van bessen die door de lange 
uren zon al vroeg rijp zijn. Aangezien de 
vogels in augustus weer in staat moeten 
zijn hun terugreis aan te vangen ruien ze 
heel vroeg. Het mannetje is, als de jongen 
nog gevoerd moeten worden, vaak nau-
welijks tot vliegen in staat.  Het vrouw-
tje ruit enige weken later. Ook de jongen 
moeten in heel korte tijd hun verenpak 
voltooid hebben. Omdat de periode dat 
de omstandigheden gunstig zijn om te 
broeden zo beperkt is, kan er dan ook 
sprake zijn van slechts één broedsel en de 
noodzaak van grote doeltreffendheid.

In september keren duisternis en kou 
in die noordelijke streken terug en dan 
moeten de tapuiten noodzakelijkerwijs 
alweer op trek zijn naar hun winterver-
blijf in Afrika. De vogels die in Alaska 
broeden en in equatoriaal Afrika over-
winteren, maken jaarlijks een reis van 
zo’n 20.000 tot 30.000 km, de langste 
afstand die door een trekvogel wordt 
afgelegd. Een geweldige prestatie. De 
trekroute van de Oenanthe oenanthe die in 
Groenland de zomer doorbrengt is kor-
ter maar deze moet non-stop de Noord-
Atlantische oceaan oversteken naar West 
Europa en dat is eveneens een verbazing-
wekkende prestatie, want in september 
kan het op die oceaan al enorm spoken 
waarbij de weersomstandigheden bui-
tengewoon ongunstig en zwaar zijn. Het 
kan gebeuren dat we ze in deze periode 
in ons land op doortrek aantreffen. Ze 
blijven hier dan enige tijd hangen om bij 
te komen van die zware overtocht alvo-
rens verder te trekken naar hun eindbe-
stemming in Afrika.

Kun je van een vogel zeggen dat hij moe-
dig en avontuurlijk is? Het antwoord 
op deze vraag laat ik graag aan de lezer 
over.

Bronnen: Wheatears of (the) Palearctic, E.N.Panov, 
Pensoft, Moscow 2005
The Arctic Year, Peter Frenchen & Finn Salomonsen, 
Jonathan Cape, London, 1960

Wandeling door groen Voorburg
Tom Loorij heeft een leuke wandeling van ca. twee uur samengesteld door groen Voorburg. 
Hij voert langs Molen De Vlieger (met ooievaarsnest!), door ecologische verbindingszones 
en door nieuw aangelegde en oude parken. Onderweg komen ook cultuur en milieu aan 
bod. Het is te downloaden van de site van het Haags Milieucentrum: 
www.haagsmilieucentrum.nl/z_files//Voorburg.pdf
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Adressen
Bestuur 
Frederik Hoogerhoud voorzitter
Rob de jong penningmeester
Vacant 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
Website: www.vogelasieldewulp.nl

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

Alarmnummer Milieuzaken
Voor alle spoedeisende milieuzaken 
(bijv. kap- en snoeiwerk in de broedtijd)
kunt u contact opnemen met 
- Frederik Hoogerhoud: 070 - 385 61 18
- Ruud van der Waard: 06 - 47 46 01 59

Foto’s achterpagina: huismus - waterspreeuw - fuut - grote 
bonte specht - dodaars - boomkruiper - ekster - kauw - 
ooievaar
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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. 

Beeld Mus door kunstenaar Loek Bos
Opbrengst voor nieuwbouw asiel
- kunsthars. ...............................................................................41,75
- brons. .................................................................................... 285,00

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 ..........................2,00
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!


