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       Van de voorzitter

Ze zijn zo mooi!
Regelmatig wordt mij de vraag gesteld 
waarom ik naar vogels kijk en daarvoor 
dan ook nog voor dag en dauw uit bed 
kruip. “Omdat ze zo mooi zijn”, is mijn 
stee vaste antwoord. En die simpele uitleg  
geeft mijn hele gemoedstoe-
stand weer. Exact dezelfde 
motivatie had ik toen mij 
werd gevraagd voorzitter van 
de HVB te worden. Waarom? 
“Omdat het zo’n mooie en 
veelzijdige vereniging is !”
Terugkijkend op mijn eerste 
bestuursjaar als vice-voorzit-
ter krijg ik dat opnieuw be-
vestigd. 
Kijk mee naar de zaken die het bestuur 
het afgelopen jaar op de rails heeft gezet:
- De nieuwbouw van ons vogel-

opvangcentrum. Na 17 jaar intensief 
gebruik was de oude ambiance tot op 
de draad versleten. De oorspronkelijk 
gewenste uitplaatsing naar een andere 
plek bleek niet realistisch, verbouwen 
paste wel binnen de mogelijkheden. Op 
23 mei komt burgemeester Van Aartsen 
het gebouw openen.

- De organisatie van ons 90-jarig jubi-
leum op 4 oktober aanstaande in het 
Haagse Bos. Het bestuur en de  Festival-
commissie zijn druk doende een aan-
trekkelijk programma te maken. 

- Er zijn nieuwe folders in de maak over 
zogenaamde probleemvogels als broe-
dende meeuwen en groepen halsband-
parkieten. Gelukkig weten velen ook te 
genieten van het slaapplaatsspektakel 
van de parkieten en kan meeuwenover-
last met simpele maatregelen beperkt 
worden. 

- Achter de schermen is er gewerkt aan 
een nieuw persprotocol en heeft het be-
stuur aangifte gedaan van illegale jacht 
op houtsnippen in de Duivenvoordse 
polder en is er heel veel overleg met de 
gemeente Den Haag gevoerd bij de ver-
schillende klankbordgroepen. Daar gaat 

nogal wat tijd in zitten.
Een vereniging moet in bewe-
ging zijn. Het bestuur barst 
dan ook van de ambitie om de 
HVB te profileren als een club 
waarvan iedereen met plezier 
lid is. Niet alleen maar om vo-
gels te (leren) kijken en her-
kennen maar vooral ook om 
vogels te beschermen.  Dat 
laatste is momenteel actueel 

in het wijkgroen. Het gemak waarmee de 
groenbeheerders parken en plantsoenen 
ontdoen van struiken onder het mom 
van veiligheid baart mij grote zorgen voor 
de broed- en schuilgelegenheid van onze 
stadsvogels. De tijd dat struikrovers zich 
in de bosjes verstopten ligt toch al ver ach-
ter ons?  Het nieuwe “struikroven” tast in 
hoge mate de biodiversiteit van de stad 
aan. Om dat tij te keren, werkt de HVB 
al enige tijd nauw samen met de Haagse 
Natuurbeschermingsvereniging AVN. 
Het zijn stevige uitdagingen en het bestu-
ren van een veelzijdige organisatie als de 
onze is geen sinecure. 

Onder het motto “op naar de 1000+” (en 
dat slaat natuurlijk op het aantal leden) 
hoop ik op een open en constructieve  sa-
menwerking met u allen. Want, en daar-
mee ben ik weer terug bij het begin, “onze 
vereniging is zo mooi!”

Adri Remeeus
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De zomervogels bleven hangen in een 
rustige winter
DOOR ADRI REMEEUS

De winter wilde maar niet doorzetten en het voorjaar liet op zich wachten; zo kan 
deze periode het best omschreven worden. Het was anders omschreven, kwakkelen 
geblazen met op de ene dag een sneeuwbui , gevolgd door regen op de volgende dag. 
En de vogels? Zij kwamen nauwelijks in beweging, zodat het vogelen een enigszins 
voorspelbaar karakter kreeg. Maar, toch waren er ook weer de nodige verrassingen.

 
    Veldwaarnemingen  gezien in de regio tussen half januari en  half april 2015

Dat de tjiftjaf in duinen, parken en 
plant soenen overwinterde (zij het in 
klein aantal) zal geen verbazing wekken. 
Sterker nog, deze soort komt inmiddels 
niet meer voor op de fenologielijst, die 
waarneming.nl hanteert. Maar ook an-
dere soorten bespaarden zich de moeite 
om naar zuidelijker regionen te trekken. 
Wat te denken van de 750 wulpen die op 
23 januari in Starrevaart geteld werden. 
Ook fraai, maar niet geheel onverwacht, 
was het mannetje zwarte roodstaart dat 
zich op 19 januari ophield in het haven-
gebied van Scheveningen.

Meeuwen en ringen
Nu ik het toch over Scheveningen heb; 
het Noorderstrand was tussen half janu-
ari en half februari de plek, die zich in 
een warme belangstelling mocht koeste-
ren van meeuwenliefhebbers. Bij het op-
spuiten van zand kwam bijzonder veel 
voedsel mee, waar zich enkele duizenden 
meeuwen op stortten. Omdat veel meeu-
wen geringd worden, ontstond er een 
eldorado voor de liefhebbers, die willen 
weten hoe meeuwen zich verplaatsen, 
dat kan door het zorgvuldig aflezen van 
de ringen. Tussen al deze meeuwen, voor 
een belangrijk deel kok- en zilvermeeuwen, 

bevonden zich ook enkele bijzonderhe-
den zoals een kleine burgemeester, en-
kele Pontische en enkele geelpootmeeuwen. 
Ook steltlopertjes vonden er veel van 
hun gading. Fotografen vermaakten zich 
uitstekend met de 345 drieteenstrandlopers 
die op 23 januari het strand bevolkten. 
Op deze dag trokken er over het strand 
vier witbuikrotganzen zuidwaarts en op 
27 januari stak een grote burgemeester 
met kop en schouders boven de andere 
meeuwen uit.

Nieuwe broedsoorten?
Inmiddels waren in Starrevaart de vier 

zwarte ibissen weer teruggekeerd. Dit be-
treft vrijwel zeker hetzelfde groepje, dat 
zich in het seizoen 2013/14 ook daar op-
hield. Ze zijn inmiddels een jaar ouder 
en wellicht geslachtsrijp (zwarte ibissen 
broeden vanaf het derde levensjaar). Het 
is in ieder geval spannend om de ontwik-
kelingen af te wachten.
Minstens zo spectaculair waren de twee 
zeearenden die op 19 februari domicilie 
hadden gekozen in een aalscholverkolo-
nie in Meijendel. Een van de vogels had 
zelfs plaatsgenomen op een aalscholver-
nest. Overbodig te melden dat er in de 
wijde omgeving geen aalscholver meer te 
bekennen was! In de winter van 2013/14 
hielden zich korte tijd twee exemplaren 
op in een ander deel van de kolonie. Het 

zou wat zijn als zij op enig moment in-
derdaad tot broeden overgaan!

Op de duinmeren van Meijendel
Ook hier was het een drukte van belang. 

grote burgemeester

Foto: Bert Hoogerhoud

Pallas’ boszanger in Voorburg op 22 maart 

Foto: Caroline Walta

zeearenden boven Meijendel op 19 februari

Foto: V
incent van der Spek
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Deze winter viel vooral het grote aan-
tal grote zaagbekken op. Tot eind maart 
waren er 30 tot 45 aanwezig. Vooral de 
mannetjes, met hun zalmkleurige borst, 
zijn een genoegen om naar te kijken. Het 
aantal nonnetjes bleef beperkt tot maxi-
maal 15. Merkwaardig was de marmer-
eend, die zich tot diep in januari ophield 
in Meijendel; het betrof overigens een  
escape.

Langzaam van winter naar voorjaar
Op 29 januari verscheen in Starrevaart 
een kuifduiker, die daar tot in maart bleef 
hangen. Tussen de vele kieviten daar 
liep op 10 februari een kemphaan rond; 
er zwommen die dag zo’n 1700 smienten 
op de plas.
Op 23 februari werden in Starrevaart de 
eerste grutto’s gemeld; 4. Dit aantal steeg 
snel naar 270 op 7 maart. Er werden en-
kele IJslandse grutto’s uit ‘gevist’. Een lepe-
laar lepelde er op 11 maart rond.
Inmiddels begonnen er her en der kleine 
aantallen zomertalingen binnen te drup-
pelen. Op 9 maart was er een paartje in 
Meijen del en op 12 maart trokken er 7 
langs de Vulkaan. Ook in de Duiven-
voordse polder verschenen er enkele. 
Zéér verrassend was de Pallas’ boszanger 
die op 22 maart werd gevonden in een 
groen strook langs de Nicolaas Beetslaan 
in Voorburg. En daar enkele weken bleef 
hangen. Deze vogel haalde zelfs de pers!

Het voorjaar begint los te komen
Op 5 maart werd in De Horsten de raaf 
weer broedend aangetroffen, voor het 
vierde jaar in successie. In de jaren 2012, 

 
    Veldwaarnemingen

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Adri Remeeus: aremeeus@ziggo.nl

2013 en 2014 kwamen respectievelijk 2,2 
en 4 jongen tot uitvliegen.
Op 19 maart liet de fitis zich weer horen 
in Starrevaart en op 23 maart werd in 
Wapendal de eerste zwartkop opgete-
kend; op 17 maart zong in Starrevaart 
ook al een blauwborst. De zeearend liet 
zich weer gelden! Eén van de twee uit fe-
bruari? Op 16 maart vloog er een naar 
zuid over de Vulkaan en op 19 maart was 
er een in Starrevaart. 
Een periode van stormachtig en kil 
weer rond eind maart en begin april 
zorgde voor een stagnatie in de aanvoer 
van nieuwe zomervogels, maar daarna 
zette het voorjaar door; op 4 april zon-
gen er al drie fitissen in Meijendel. Ver-
meldenswaard is het aantal van 595 
dwergmeeuwen, dat op 6 april langs de 
kust naar het zuiden trok. Op de Vulkaan 
was 9 april een prima trekdag met naar 
noord onder andere 6 oeverzwaluwen, 35 
boerenzwaluwen, 1 Engelse kwikstaart  en 8 
beflijsters. Op de 10e vloog er een zwarte 
wouw naar noord over de Vulkaan. Zowel 
bij de Vulkaan als in Meijendel werd op 
10 april een draaihals aangetroffen.

Tenslotte nog enkele fenologische wa-
pen   feiten:
-  nachtegaal 8 april 1 zingend golfbaan 
  Ockenburgh;
- tapuit 11 april  in Meijendel;
- gekraagde roodstaart 11 april in Meijendel;
- grasmus 15 april in Meijendel;
- braamsluiper 15 april in Meijendel;
- koekoek 15 april in Meijendel
Een vroege wespendief vloog op 15 april 
over naar noord, over Meijendel.

Ring en vlag
De vogels krijgen naast een metalen ring 
ook een witte vlagring met code en een 
oranje kleurring zonder code. Hierdoor 
zijn de kieviten op afstand herkenbaar en 
met telescoop tot op 150 meter af te lezen. 
Dit betekent dat de vogels niet terug ge-
vangen hoeven worden. 
In 2014 zijn totaal 21 adulte kieviten 
en 74 kuikens van ringen voorzien. De 
adulte vogels zijn op nest gevangen. Uit 
ervaringen blijkt dat als deze vangst tij-
dens de broedduur plaatsvindt, dit geen 
nadelige effecten heeft op het broedsuc-
ces. De broedvogels keerden namelijk na 
de vangsten allemaal terug op het nest en 
ze werden na het broeden terug gezien 
met hun kuikens.

Hoewel de kieviten in heel het werkge-
bied van weidevogelwerkgroep Zoeter-
woude zijn geringd, ligt de meeste aan-
dacht in het reservaat Westeinde van 
Staatsbosbeheer. Dit is een voor publiek 
gesloten gebied waar de broedparen over 

meerdere jaren in de gaten zullen worden 
gehouden. Juist dit reservaat is gunstig 
voor de kievit en andere weidevogels ge-
zien het extensieve beheer zonder versto-
rende landbouw werkzaamheden.
Uit onderzoek elders in het land is geble-
ken dat adulte kieviten veelal terugkeren 
in het broedgebied waar zij eerder jongen 
hebben groot gebracht. Tenminste als het 
broedbiotoop nog bestaat. De kuikens 
echter zwerven wat meer en kunnen tot 
5 km of meer buiten hun geboortegebied 
tot broeden komen.

Let op geringde kieviten
Hierbij mijn oproep om op gekleurringde 
kieviten te letten. Ook waarnemingen 
van kieviten met witte vlagringen die niet 
kunnen worden afgelezen door te grote 
afstand, zie ik graag tegemoet. Mogelijk 
dat ze later in het seizoen als ze kuikens 
hebben, wel zijn af te lezen.

benmiddendorp(et)gmail.com
Vervang (et) door @

Wie ziet kieviten met witte vlagring en code?
DOOR BENNY MIDDENDORP

Sinds 2014 worden door mij kieviten geringd in het werk-
gebied van weide vogel werkgroep Zoeterwoude. Het on-
derzoek vindt plaats vanuit het Vogel trekstation in het 
kader van RAS. Dit staat voor Retrapping Adults for 
Survival. Doel van het onderzoek is o.a. de overleving en 
ontwikkeling van onze broedpopulatie kieviten te onder-
zoeken. Er kan echter meer uit het onderzoek worden 
gehaald, waaronder plaatstrouw aan percelen, voorkeur 
voor percelen, vestigingsplaatsen eerst broedende kieviten 
of van mislukte broedparen etc.
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   Vogelasiel De Wulp  

Gloednieuw in het groen
TEKST EN FOTO’S: ALETTA DE RUITER

Zeventien jaar na de vorige uitbreiding 
was het asiel zeer dringend aan een op-
knapbeurt toe. Omdat het oude gebouw 
bestond uit een samenstelsel van oude 
opstallen met verschillende funderin-
gen was het nu noodzaak om een totaal 
nieuw binnenwerk neer te zetten. Alleen 
de muren zijn blijven staan en een klein 
deel van het dak. De rest van het oude 
gebouw verdween in de puincontainers. 
Medio december werden de slopers afge-
lost door de bouwers en verscheen er een 
grote kraan van Blansjaar om tientallen 
kubieke meters hout, steen en ijzeren bin-
ten naar binnen te takelen. Daarna ging 
het allemaal ongelofelijk snel. Gelukkig 
werkten de weersomstandigheden goed 
mee. Geen vorst of langdurige regenval 
tijdens de weken dat het dak eraf was.  
Het werd pas een beetje koud toen het 
pand alweer wind en waterdicht was. 
Constructeurs, metselaars, betongieters, 
timmerlieden, tegelzetters, loodgieters, 
installateurs, schilders en vloercoaters 
hebben elkaar afgewisseld en om elkaar 
heen gedraaid. Daar tussendoor liepen 
Ruud van der Waard en Frits IJzendoorn 
om te zorgen dat de speciale voorzienin-
gen die op tekening stonden ook werke-
lijk zo werden uitgevoerd als was bedoeld. 
Voor architect en aannemer was dit een 
moeilijke klus. Omdat het oude gebouw 
zo complex was, konden er geen exacte 

tekening en begroting worden gemaakt. 
Tijdens de sloop kwamen er ondergronds 
allerlei verrassingen te voorschijn. Er 
moest vaak ter plekke geïmproviseerd 
worden. De buitenmuren staan nergens 
recht. Het gebouw is een veelhoek met 
schuine zijden. Dat maakt het lastig om 
op te meten. Uiteindelijk bleken lengte en 
breedte helemaal niet te kloppen; met als 
gevolg dat de maatvoering van de nieuwe 
binnenmuren weer moest worden aange-
past.
Half januari was de plattegrond met lin-
ten uitgezet en een week later verrezen 
de eerste binnenmuren. Aanleg van rio-
lering, betegeling, storten van vloeren en 
bassins en de aanleg van de verschillende 
installaties volgden elkaar in rap tempo 
op. Spannend was nog de droogtijd van 
het beton. Dat was afhankelijk van de 
luchtvochtigheid in het gebouw en die 
moest met behulp van blowers kunst-
matig worden verlaagd. Maar half maart 

Het zal weinigen ontgaan zijn, afgelopen winter heeft ons vogelasiel een metamorfose 
ondergaan. Vanaf half november waren vogelopvang, vrijwilligers en voorraad
verbannen naar twee portocabins en opslagcontainers in de voortuin en was het 
gebouw een podium voor slopers en bouwers. 

leek de oplevering opeens heel dichtbij. 
Uiteindelijk zat daar toch wat vertraging 
in omdat de logistiek van de vloercoater 
niet aansloot op die van de aannemer.
De oplevering verschoof naar 2 april. 
Aan nemer, architect, bestuur en asiel-
medewerkers namen die dag het pand of-
ficieel in gebruik onder het toeziend oog 
van een draaiende camera van de Haagse 
Regio TV–Infothuis. De eerste trekren 
werd bezet door een troepje eendenpul-
len. In de weken erna kwam de inhuizing 
langzaam op gang. Eerst werden de twee 
opslagcontainers leeggehaald. Wat er in 
november op één dag door de verhuizer 
was ingezet, kwam nu beetje bij beetje 
weer tevoorschijn en mocht pas naar bin-
nen na een grondige schoonmaakbeurt. 
Die erfenis van een lang asielleven ziet 
er niet allemaal even rooskleurig uit. 
Stalen kasten zijn zwaar verroest en bijna 
alle spullen zijn oud in de overtreffende 
trap. Er moet echt heel kritisch worden 
gekeken wat er nog bruikbaar is. De berg 
afval groeit, maar het ruimt ook wel lek-
ker op, want er werd veel te veel bewaard. 
De aannemer beloofde ons nieuwe kas-
ten en kantoormeubilair, vanuit een 
Schevenings buurthuis kwamen twee-
dehands kantinestoelen. Het pand vult 
zich langzaam. De vogelopvangruimtes 
zijn nog beperkt. Er moeten nog hokken 
worden afgemaakt. Geheel nieuw is de 
dakopbouw, waar nu de kantineruimte is 
maar waar straks ook lesjes gegeven kun-
nen worden aan scholieren. De ruimte 
ligt er nog wat leeg bij, ook hier moeten 
nieuwe kasten worden gemaakt.

Maar wat zijn we blij met dit nieuwe pand. 
Goed schoon te maken, alles makkelijk 
bereikbaar, frisse groene kleuren en goed 

geventileerd. Alhoewel dat laatste nog een 
punt van zorg oplevert. De afzuiginstalla-
tie op het dak is door Welstand op esthe-
tische gronden afgekeurd. De technische 
uitstraling van de pijpen moet worden 
gecamoufleerd. Het bestuur denkt er nog 
over na hoe we dat gaan oplossen. Het 
budget voor de verbouwing is op en we 
kunnen ons geen extra kosten permitte-
ren. In het ergste geval zou die installatie 
er weer af moeten en missen we binnen 
het ventilatiesysteem. We wachten even af 
of de soep net zo heet wordt gegeten als 
hij werd opgediend.

Op zaterdag 23 mei vieren we feest. Burge-
meester Van Aartsen komt in zijn func-
tie van beschermheer van De Wulp het 
nieuwe pand officieel inwijden. Noteert u 
maar vast in de agenda. Vanaf 12.00 uur 
staat de deur wijd open voor iedereen die 
het gebouw wil bekijken. Om 15.30 uur 
komt de burgemeester het lintje door-
knippen. Bent u er ook bij ?voorzitter HVB en architect tijdens de oplevering

meubels worden op maat gemaakt
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‘Goede nesten, slechte nesten’
TEKST EN FOTO’S: CAROLINE WALTA

Ontmoeten, verleiden, samenwonen. 
Flirten, scheiden, verhuizen. Het zou 
kunnen gaan om een succesvolle soap, 
een roddel over de buren of uit het 
eigen leven gegrepen... wij mensen 
maken wat mee. Maar troost u, bij 
ooievaars gaat het net zo. 

Wooneisen
Een ooievaar is een grote vogel, met een 
flinke vleugelspanwijdte en heeft dus 
ruimte nodig om op te stijgen en te lan-
den van en op het nest. Hoog, met goed 
uitzicht over de omgeving.  In de buurt 
van voedsel, zoals een naastgelegen nat 
weiland en -opportunistisch als ooie-
vaars zijn- een mogelijkheid tot graantje 
meepikken van etensresten die mensen 
(al dan niet bewust) achterlaten. 
Een andere voorwaarde is een uitkijk-
punt in de buurt van de broedplek. Als 
de jongen groeien en de ouders niet 
meer op het nest erbij passen, vinden pa 
en ma het prettig om een plaats te heb-
ben met zicht op hun kroost, zoals een 
nabijgelegen lantaarnpaal of boom met 

verdediging

Fondswervers voor 
diverse HVB-projecten
Vanwege stagnerende inkomsten uit 
erfstellingen en legaten kampt de 
HVB momenteel met een ernstig be-
grotingstekort. Als deze situatie zich 
continueert zal de vereniging bin-
nenkort op zoek moeten naar andere 
bronnen van inkomsten.

Veel activiteiten die de HVB ont-
plooit, kunnen worden ingericht als 
project waardoor ze in aanmerking 
komen voor fonds verstrekking van di-
verse particuliere geldschieters zoals 
Fonds 1818, het Oranjefonds en het 
VSB-fonds.

Fondswerving is een activiteit die 
de vereniging serieus moeten gaan 
nemen.
Het is een redelijk intensieve klus die 
het best door twee of drie personen 
kan worden opgepakt om elkaar te 
ondersteunen en af te wisselen. We 
denken aan de oprichting van een 
commissie Fondswerving.

Het bestuur is op zoek naar mensen 
met ervaring in projectmanagement, 
een neus hebben voor financiën en 
goed kunnen communiceren. Ervaring 
als fondswerver zou helemaal fantas-
tisch zijn.
Het is een dankbare taak die een rede-
lijke mate van succes garandeert.

Interesse? 
Meld u aan via info@haagsevogels.nl

paring samen op het nest

kale kruin. Ik heb ze zelfs met hun lange 
stelten op een vlaggenmast zien posten. 
Ooievaars zijn erg trouw aan hun stek en 
elk (voor)jaar komen ze terug naar de-
zelfde plaats. Het oude nest wordt gere-
noveerd door er nieuwe takken in en op 
te vlechten, waardoor het elk broedsei-
zoen een stukje hoger wordt. Op de foto 
ziet u de groei van het nest in Voorburg 
(bij Molen de Vlieger/Stadsboerderij 
Essesteijn).

Opgestaan is plaatsje vergaan
Onderweg naar hun foerageergebieden 
in de omringende polders, vliegen de 
ooie vaars regelmatig over de randen van 
de stad. Ze komen dan over (andere) ooie-
vaarsnesten heen en... wat is nou leuker 
dan even binnenkijken bij de buren. De 
vliegende ooievaar zet de daling in. Lager 
en lager. Het is een test om te kijken hoe 
ver hij/zij kan gaan tot de ooievaar op 
het nest in de verdediging gaat. 
Het verweer begint met klepperen en het 
zwaaien met de vleugels. Als de ooievaar 
op het nest alleen is, komt de partner 

er al gauw bij om de boodschap kracht 
bij te zetten. Vaak is dit voldoende en 
vliegt het nieuwsgierige Aagje door. Zo 
niet, dan kiest één van de nestvogels het 
luchtruim om de vlucht van de indrin-
ger af te snijden. Ze kunnen hierbij in 
de lucht klepperen en soms tikken ze el-
kaar aan met de vleugelpunten. Als een 
indringer het voor elkaar heeft gekregen 
om op het nest te landen, dan gaat het er 
een stuk feller aan toe. Ik heb ooievaars 
zien knokken waarbij veren, takken 
maar ook bloedspetters in de rondte vlo-
gen. Ze maken bij zo’n gevecht een sis-
send geluid, als een blazende kat. Bij het 
beschreven gevecht waren de betrokken 
ooievaars ongeringd, dus het is lastig 
aan te geven wie de uiteindelijke (over)
winnaar is geworden. 

Toen ging zij met hem en hij met haar
Een aantal ooievaars in onze regio is 
wel geringd en dan is hun levensloop 
goed te volgen. Toen ik begon met in-
ventariseren, zat op het nest van de 
woonflat Marlot aan de Offenberglaan 
een geringd paar: zij met ring 1907 (uit 
Herwijnen, geboren in 1993) en hij met 
ring 5323 (uit De Gorssel, geboren in 
2002). Best een leeftijdsverschil, maar 
alles was in orde en ze kregen in 2011 

DRINGEND 
GEZOCHT
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twee jongen. In de jaren erna waren de 
vogels druk met het verdedigen van het 
nest en misschien lukte het daarom niet 
om tot broeden te komen. 

Een ander nest met een geringde ooievaar 
is op de flat aan de Smaragdhorst: hij 
met ring 9165 (uit Heemstede, geboren 
in 2008) en zij zonder ring. Althans, tot 
voorjaar 2014. Toen zag ik ineens twee 
geringde vogels op het nest. De nieuwko-
mer was de dame van Marlot, ring 1907. 
Ze geeft blijkbaar de voorkeur aan (nog) 
jongere mannen en met succes bracht 
het paar drie jongen groot. En deze lente 
staan ze weer zij aan zij op het nest.
De ooievaar met ring 5323 heeft inmid-
dels ook nieuw geluk gevonden. Samen 
met een ongeringde partner wordt 

Zoeken de vogels elkaar op? Net als in 
de kolonies van bijvoorbeeld Spanje of 
Portugal? De tijd zal het leren. De ooie-
vaarssoap blijf ik volgen en ik zal u op de 
hoogte houden van het laatste nieuws. 

Ooievaarsnesten regio Den Haag 2015

Plaats Bezet Leeg

Den Haag Parelmoerhorst - 1

Den Haag Smaragdhorst I 1

Den Haag Smaragdhorst II (nieuw) 1

Den Haag Suzannaland I 1

Den Haag Suzannaland II (nieuw) 1

Den Haag Marlot - 1

Den Haag Britse School 1

Den Haag Koekamp - 1

Den Haag Uithof - 1

Den Haag Berestein (nieuw) 1

Voorburg Molen de Vlieger 1

Leidschendam Oostvlietweg 1

Leidschendam Noortheylaan 1

Leidschendam Kniplaan (nieuw) 1

Rijswijk Don Bosco 1

Rijswijk Park te Voorde 1

Wassenaar Kasteel 1

Wassenaar Acacialaan 1

Wassenaar SBB opstallen (nieuw) 1

TOTALEN 15 4

* Er zijn dit jaar vijf nieuwe nesten in gebruik 
genomen. Dat betekent een uitbreiding met 
2 nesten. De nesten Marlot/Offenberglaan, 
Parelmoerhorst en Koekamp liggen er al twee 
jaar verlaten bij. De nestpaal bij de Uithof is 
ook onbezet, maar dit paar verhuisde naar 
een gesnoeide boom op manege Berestein.

Kent u een nest in 
onze regio dat nog niet op 

deze lijst staat? 
Laat het ons weten via 

dewulp@gmail.com

Suzannaland

gebouwd aan een splinternieuw nest 
op een flatschoorsteen (mand)  aan 
Suzanna l and.  

Verlaten en verkassen
Na het broedseizoen van 2014 zijn er 
in Mariahoeve twee nieuwe nesten ont-
staan: eentje dus aan Suzannaland en 
eentje aan de Smaragdhorst*. Beide 
straten kenden al een ooievaarsnest. 

12 13
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Op 6 april bracht de dierenambulance 
een Jan van Gent binnen die gevonden 
was op een boot in de vissershaven van 
Scheveningen. Het dier was ernstig ver-
zwakt en had zoveel luizen dat ze zelfs 
over de buitenkant van het reismandje 
kropen. Deze zeevogel was erg mager en 
woog nog maar 2,5 kilo terwijl gezonde, 
sterke Jan van Genten een dikke 4 kilo 
moeten wegen. 

Jan van Gent opent eerste bassin 
in nieuwe asiel
DOOR SHARON LEXMOND, VOGELVERZORGSTER VOGELASIEL DE WULP

weer op gewicht is, is het belangrijk dat 
hij in een dieper bassin kan zwemmen 
zodat hij zich kan poetsen om weer wa-
terdicht te worden. Daarom heeft onze 
facilitair beheerder zo snel mogelijk het 
pomp systeem van een van de diepere 
bassins gereed gemaakt. Er moet stro-
mend water en een zuiveringssysteem in 
werking zijn om het vuil dat zo’n vogel 
produceert af te vangen en te reinigen. 

Onze Jan van Gent is zich niet bewust 
dat hij de oorzaak is van veel werkdruk, 
maar het is dankbaar om te zien hoe hij 
zich weer steeds natuurlijker gaat gedra-
gen. Hij kan straks in goede gezondheid 
terug naar open zee, waar hij thuis hoort.

Jan van Gent in verzwakte staat

We hebben hem direct warm gezet en 
daarna vocht toegediend omdat hij ook 
uitgedroogd was. Eten deed hij moei-
zaam en nog niet zelfstandig. Na een 
paar dagen kwam daar verandering in 
en begon hij zelf vis te eten. 
Na opnieuw enkele dagen was het dier 
weer zover aangesterkt dat hij geen ver-
zorgers meer in zijn hok duldde. Enkele 
van onze vrijwilligers en ikzelf hebben 
dan ook blauwe plekken op arm of been 
aangezien de kracht van de snavel dwars 
door de veiligheidshandschoenen en 
laarzen heen gaat. Deze Jan van Gent 
had het geluk dat hij binnenkwam toen 
het nieuwe asielgebouw net was opgele-
verd. Er lag een gloednieuwe trekren met 
waterbassin op hem te wachten. Nu hij Jan van Gent in het nieuwe bassin

Vogelfestival en jubileum 
op zondag 4 oktober in het Haagse Bos
De Haagse Vogelbescherming viert dit jaar haar 90-jarig bestaan. En dat willen we aan-
grijpen om meer bekendheid te geven aan onze vereniging. We organiseren op zondag 
4 oktober (Dierendag) een Vogelfestival in het Haagse Bos waar onze activiteiten en 
inspanningen voor het wel en wee van de vogels in en om Den Haag centraal staan.

Zo’n mooi feest maak je samen! 
Kom op de dag zelf (of een paar uurtjes) ons gezellige team versterken: van bezoekers 
wegwijs maken op het terrein, activiteiten aankondigen, ontvangen van lezinghouders en 
prominenten tot (voor wie liever achter de schermen werkt) het verzorgen van broodjes, 
koffie, thee en andere hand- en spandiensten.

Wilde ideeën
De Festivalcommissie is al maanden bezig 

om alle wilde en minder wilde ideeën in te 

dikken tot een haalbare opzet voor een inte-

ressante, leuke dag. Het programma is vrijwel 

rond: we hebben een mooie locatie (speel-

weide Haagse Bos, verder kunnen we gebruik 

maken van het gebouw van Staatsbosbeheer 

achter de Koekamp) en sprekers, workshops 

en excursies zijn voor 75% bekend. Het defi-

nitieve programma volgt later op de website, 

in De Wulp en uiteraard gaan we zoveel mo-

gelijk publiciteit geven via de media, etc.

Jubileumboek en... feest
Op het Vogelfestival zal het eerste 
exemplaar van het indrukwekkende ju-
bileumboek over het 90-jarig bestaan 
van onze vereniging worden aange-
boden aan een Haagse prominent. 
Verder maken we er een feest van voor 
elk type weer: buiten workshops (o.a. 
vogelfotografie), excursies, kraampjes 
(o.a. over vogels ringen en ons asiel) 
en binnen boeiende lezingen (o.a. het 
onderzoek naar roofvogels met de al-
lernieuwste technieken als val camera’s 
en dataloggers).

Jeugd
We hebben het vaak gehad over meer aan-dacht voor de jeugd en dat is precies wat we ook tijdens dit festival gaan doen. Gekozen is voor de groep van 8 tot 13 jaar, omdat op deze leeftijd de interesse voor natuuronder-werpen gaat ontstaan. Tijdens een gerichte campagne laten wij ze kennis maken met de fascinerende wereld van de vogels. Door het leggen van contacten met o.a. basisscholen willen we deze groep bereiken, een gratis jeugdlidmaatschap van de HVB aanbieden en speciale jongerenexcursies organise-ren. En wat te denken van een bezoek aan Vogelasiel De Wulp met een leuke activiteit (bijvoorbeeld uilenballen uitpluizen) in de nieuwe educatieve ruimte. Het Vogelfestival gaat hiervan het startsein vormen met aller-lei doe-activiteiten gericht op deze kinderen, “jong geleerd, oud gedaan.”

U bent er toch bij ?

Graag nodigen wij iedereen die bij onze vereni-

ging is betrokken uit, leden en donateurs. En 

we roepen op om introducés mee te nemen, 

denk aan buren, collega’s, sportgenoten, vrien-

den, neven, nichten, (klein)kinderen... 

Noteer alvast in uw agenda: 

zondag 4 oktober 10.30-16.30 uur
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Zaterdag 6 juni 2015
Wandelen door polder Poelgeest en varen 
door ’t Joppe
Dagexcursie met eigen vervoer ** (zie kader)
We gaan naar het plas-dras gebied van de 
Poelgeesterpolder in Oegstgeest en hopen daar 
het kleinst waterhoen en de porseleinhoen te 
zien. We bezoeken het eiland Koudenhoorn 
in Warmond en met de boot varen we naar de 
Zwanenburgpolder en maken een wandeling 
langs de dijk.
Leiding: Maarten Souverijn (M 06 2007 5333)
Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij con-
tactadres.
Kosten: vervoer en € 2 voor de boot

Zaterdag 20 juni 2015
Varen door de Nieuwkoopsche Plassen, 
startpunt: Noorden
Dagexcursie met eigen vervoer en fluisterboot** 
(zie kader)
We starten in Noorden bij de Nieuwkoopsche 
Plassen en varen met fluisterboten door de 
smalle kreken. We hopen de purperreiger te 
zien en veel moerasvogels. Er zijn speciale 
broedvlotjes voor de zwarte stern gemaakt. 
Wellicht zien we de lepelaar en ook de visarend 
of bruine kiekendief.
Leiding: Ton Haase (M 06 1272 1878)
Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij con-
tactadres.
Kosten: vervoer en € 10 voor de boot

Zaterdag 4 juli 2015
Verrassingsfietstocht
Dagexcursie per trein en (huur)fiets** ( zie kader)
Verrassingsfietstocht met nog onbekende be-
stemming
Leiding: Harriet Kolber (M: 06 1527 6909)
Tijdstip: 08:00 uur 

Verzamelpunt: Den Haag CS
Opgave: deelname vooraf bij het contactadres 
o.v.v. telefoonnummer of e-mail adres, wel/
geen huurfiets gewenst.
Kosten: treinreis (OV chipkaart meenemen) en 
kosten huurfiets 

Zaterdag 18 juli 2015
Nieuw Vogelwandeling Trekvogelpad 
14 km
Dagexcursie met de trein en wandeling*** 
(zie kader)
We maken een stevige wandeltocht van circa 14 
km van Maarn naar Driebergen, door landgoed 
Bornia en het natuurgebied Groot Heidestein. 
We wandelen door een rijk, gevarieerd en afwis-
selend bosgebied met de kans om veel bosvo-
gels te zien. Voor deze wandeling is alleen een 
kijker geschikt.
Leiding: Maarten Souverijn (M 06 2007 5333)
Tijdstip: 08:15 uur 
Verzamelpunt: Den Haag CS (we vertrekken 
omstreeks 8.15 uur, afhankelijk van de trein)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij con-
tactadres.
Kosten: treinreis (denk aan de OV- kortings-
kaart)

Zaterdag 1 augustus 2015
Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD) 
ingang Pannenland
Lange ochtendexcursie, stevige wandeling *** 
(zie kader)
In dit mooie, zeer gevarieerd gebied met veel 
water hopen we natuurlijk ijsvogels te zien. Ook 
de boomvalk jaagt daar op libellen. Buizerd en 
wespendief zijn er mogelijk ook. Ongetwijfeld 
zien we damherten, die een plaag voor de omge-
ving vormden. De AWD zijn nu door een hoog 
hek omgeven, om de damherten “binnen” te 
houden.
Leiding: Corrie Ammerlaan (M: 06 2267 04130
Tijdstip: 08:30 uur Parkeerplaats station 
Mariahoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: deelname vooraf bij het contactadres 
Kosten: vervoer en entree (€ 1,- dagkaartje) 

 
    Dag(deel)excursies

Contactadres Commissie Excursies & Lezingen: tel. 070-354 89 74, e-mail: hvbexcursies@live.nl

Heeft u zich opgegeven voor een excursie, maar bent u verhinderd? Meld het direct (uiterlijk 48 uur 
vooraf) om de mensen op de wachtlijst gelegenheid te geven mee te kunnen gaan.

Het mobiele telefoonnummer van de excursieleider is weergegeven om in geval van nood en alleen op 
de dag zelf te kunnen bellen. Aanmelding en wijzigingen zoals gebruikelijk doorgeven aan het con-
tactadres. Geef bij uw opgave ook uw mobiele nummer door.

Kijk voor meer info in het kader.

Vrijdag 7 t/m zondag 9 augustus 2015

Groningenweekend
Leiding: Ton Haase. 

Zoals reeds in de Februari-wulp  aan-
gekondigd gaan we dit weekend naar 
Siddeburen in de provincie Groningen. 
De “toeloop” op deze excursie is boven 
verwachting geweest. Indien u nog mee 
wilt dan moet u zich wel heel snel aan-
melden. Indien vol, dan plaatsen wij u 
op de wachtlijst. 

Voor alle nadere bijzonderheden en 
voorwaarden verwijzen wij kortheids-
halve naar pagnummers 14 van De 
Wulp nr. 1 – febr. 2015 (46 e jaargang). 
Vertrek vrijdag 7 augustus  vanaf Maria-
hoeve, terugkomst zondagavond 9 au-
gustus 2015.  
Opgave: vooraf bij het contactadres.

Penningmeester CEL: Jan Pietersen, Hengelolaan 
948, 2544 GK Den Haag, telefoon: 070-367 25 85
Verzamelpunt: De parkeerplaats bij NS-station 
Mariahoeve zijde Appelgaarde (Voorburg), tenzij an-
ders 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 excur-
sie 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 IBAN NL75 
INGB 0002 7184 86 t.n.v. Haagse Vogelbescherming, 
afdeling excursies. Annuleringen schriftelijk of telefo-
nisch 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 wel-
kom!
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.

Zaterdag 22 augustus 2015
Vogelplas Starrevaart
Ochtendexcursie met eigen vervoer**
We maken een rondwandeling rond de plas. 
Natuurlijk bezoeken we de vogelkijkhut van
waaruit we een goed overzicht hebben over 
de plas. Ongetwijfeld zien we talloze eenden-
soorten. Het is ook een goed moment om de 
Lepelaars die hier pleisteren te observeren. 
Met een beetje geluk zien we deze ochtend de 
IJsvogel. 
Leiding: André en Muriel Kommer.
(M: 06 4115 3365)
Tijdstip: 08.30 uur.
Verzamelpunt: Parkeerplaats Starrevaart
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres.
Kosten: vervoer  
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‘Door die brutale rotvogels verdwijnen 
alle leuke vogeltjes uit mijn tuin!’

Citaat uit een gesprek dat me niet kon 
ontgaan toen ik onlangs in een (stilte)
coupé in de trein zat. Geen verrassende 
opmerking die als zodanig publicatie 
verdient. Eksters beschikken nu eenmaal 
over een uitermate beroerde reputatie. 
Die danken ze aan   het veelplegen van 
diefstal en het gretig verzamelen van al-
lerlei glimmende objecten, onder andere 
om hun nesten mee te versieren. Om dat 
laatste delict wordt meestal nog wel ge-
lachen want dat maakt deze kraaiachtige 
met zijn zwart-witte verenkleed tot een 
kleurrijke verschijning. Minder sympa-
thiek worden ze gevonden vanwege het 
roven van eieren en kuikens van weer-
loze zangvogels. Daarmee is een discu-
tabel prestige opgebouwd. Dit wordt als 
vervelend ervaren en er wordt zelfs naar 
de ekster gewezen als verantwoordelijke 
voor de achteruitgang van verschillende 
vogelsoorten. 

Vogel om te beschermen of om andere 
vogels tegen te beschermen?
Zelfs binnen de vogelbescherming had 
de ekster aanvankelijk een wankele re-
putatie. In de beginjaren voor de Tweede 
Wereldoorlog meende ook onze vereni-
ging dat bescherming eigenlijk bete-
kende dat vogels beschermd moesten 

worden tegen kraaien en eksters en alles 
met een kromme snavel. Tja, wat zijn 
vogels? Ook de laatste decennia speelde 
de discussie nog vaak op. Toen de meeu-
wenkolonie in de jaren ’80 na de komst 
van de vos op zijn einde liep, werd er 
verontrust geconstateerd dat die andere 
rover, lees de ekster, in het gevallen gat 
zou springen. Maar niets bleek minder 
waar te zijn. In de jaren ’90 was er juist 
een halvering van het aantal (broedende) 
eksters. De reden was dat behalve de 
zilvermeeuwen ook de eksters met een 
nieuwe predator te maken hadden gekre-
gen: de lange tijd zeldzame havik was een 
vaste verschijning geworden in het duin. 
En een belangrijke prooi voor de havik is, 
behalve duiven, ook kraaiachtigen waar-
onder de ekster.
Er is verder ook geen enkel bewijs dat 
eksters een negatieve invloed zouden 
hebben op de stand van  kleinere vogels. 
Het is weliswaar geen lieverdje en er is 
nogal wat jong merelgeluk in achtertui-
nen wreed verstoord tot afgrijzen van de-
genen die dit tafereel van enige afstand 
zagen gebeuren. Toch vormen jonge vo-
gels al met al slechts een bijzaak op het 
menu; en dan nog alleen in het hart van 
de lente. Eksters hebben het namelijk 
slechts gemunt op jonge vogels wanneer 
ze zelf jongen hebben. Dat is slechts één 
keer per jaar. Veel zangvogels daarente-
gen broeden later in het seizoen nóg een 

keer en zelfs een derde leg is niet uitzon-
derlijk. Helemaal als het eerste broedsel 
verloren is gegaan door noodweer, terreur 
van een ekster of andere oorzaak volgt er 
al snel een tweede broedsel.  Maar onze 
ekster richt zich zodra het eigen kroost is 
uitgevlogen weer vooral op andere hap-
jes. Zijn menu bestaat door het jaar heen 
voor het overgrote deel uit insecten, wor-
men en slakken. Verder is hij een liefheb-
ber van voedselresten, waarvoor nogal 
eens vuilniszakken worden bewerkt. Het 
buitenzetten van vuilniszakken wordt 
door de ekster dan ook als een hartelijk 
welkom beschouwd.

Melodrama
De reputatie als brutale rover speelt de 
ekster niettemin al eeuwenlang parten. 
Precies 200 jaar geleden, in 1815, schre-
ven twee Franse toneelschrijvers een his-
torisch melodrama genaamd La pie vole-
use’.  Hierin werd een dienaar ter dood 
veroordeeld vanwege het stelen van zil-
verwerk van haar meester. De echte dief 
bleek hij echter niet te zijn. Het was een 
ekster die de euveldaad op zijn geweten 
had. Eksters werden destijds, zoals nu ook 
nog parkieten en kanaries, als huisdier 
gehouden. Gioachino Rossini heeft het 
verhaal zelfs in zijn opera La Gazza Ladra 

De ekster: 
wat nuances rond een brutale rotvogel
DOOR WIM KOOIJ - FOTO’S BERT HOOGERHOUD
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opgevoerd. Het zal geen verbazing wek-
ken dat het publieke imago van de ekster 
hierdoor in de loop der jaren flink is be-
invloed. En niet bepaald in positieve zin. 
Maar hoe zit het nu echt? Aan een dis-
cussie wanneer iemand een dief of een 
boef zou moeten worden genoemd wil 
ik maar even voorbij gaan. Feit is dat 
eksters vooral door nieuwsgierigheid lij-
ken te worden gedreven. Zij zijn geïnte-
resseerd in objecten, waarbij datgene dat 
veel glanst nu eenmaal snel opvalt. Dus 
iemand die glimmende oorbellen laat 
liggen is dubbel gewaarschuwd.

Wat vinden wetenschappers ervan? 
De Britse ecoloog Tim Birkhead heeft 
aan de Universiteit van Sheffield een 
uitgebreide gedragsanalyse rond eksters 
verricht. In de Rivelin-vallei, gelegen in 
de Britse Midlands deed hij een studie 
gedurende een periode van tien jaar. 
Daarbij is ook naar de nesten gekeken 
en is vooral met materiaal geëxperimen-
teerd. Birkhead ziet nauwelijks verschil 
tussen de opbouw en inhoud van een 
nest van een ‘gewone kraai’ of dat van 
een ekster. Dat er wel iets kleurrijks mee-
gaat in een nest is niet iets waar de ek-
ster zich mee onderscheidt. Ook de kool-
mees doet dat wel, puur om praktische 
overwegingen. 
Verder gaf hij tot 64 keer toe aan wilde 
eksters twee stapels van noten. Eén daar-
van legde hij  in de buurt van glimmende 
voorwerpen zoals schroeven, ringen en 
stukken aluminiumfolie. 
Slechts enkele keren werd daadwerkelijk 
meteen de glimmende ring gepakt. Maar 
zilver of glanzend materiaal is niet iets 
wat ze echt als hebbeding meenemen. Als 
ze het in hun nieuwsgierigheid vastgrij-

pen dan laten ze het even verderop weer 
vallen, maar ze nemen het niet mee naar 
hun nest. Tja, deden ze dat maar wel, 
zou je zeggen, want als je oorbel wordt 
meegenomen dan is hij in een nest nog 
enigszins te traceren. 

Pas op: stenen gooiende eksters! 
En dan was er nog het verhaal van eind 
jaren ’90 toen bewoners in de Haagse 
wijk Bouwlust zich onveilig voelden van-
wege nogal assertieve eksters die stenen 
uit hun nest gooien of tijdens de vlucht 
uit hun snavel lieten vallen. Daardoor 
zijn enkele autoruiten gesneuveld en 
hebben auto’s blikschade opgelopen. 
De Dienst Stadsbeheer van de gemeente 
Den Haag heeft toen waarschuwings-
borden geplaatst met de tekst: “Pas op! 
Stenen gooiende eksters. Parkeren op 
eigen risico.”
De ekster zal beslist tot in lengte van 
jaren gemengde gevoelens blijven op-
roepen. ‘Het worden er wel erg veel, van 
die rotbeesten’, hoorde ik recent nog ie-
mand verzuchten. Dat beeld is landelijk 
gezien niet juist. In stedelijke omgeving 
zijn ze de laatste decennia toegenomen. 
Maar in het landelijk gebied zijn ze juist 
fors achteruit gegaan. Over de hele linie 
liep het aantal eksters zelfs met 40 pro-
cent terug. Geen reden voor alarm maar 
wel duidelijk dat iedereen gerust kan 
zijn: ons land wordt niet ingepikt door 
de ekster. 
Niettemin zijn oorbeldragers en auto-
bezitters ook in de toekomst gewaar-
schuwd.
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- Een kleine beschrijving, hoe de foto is 
bewerkt, qua techniek 

- Welke foto-apparatuur
- Welk brandpuntsafstand
- De sluitertijd
- Het diafragma
- De ISO-waarde 

Nestfotografie of foto’s van vogels die bezig 
zijn met voeren worden niet geaccepteerd.

Aparte jeugdprijs
Om ook de jeugdige fotografen een kans 
te geven, hebben we aparte prijzen voor 
de jonge deelnemers. Daarom is het be-
langrijk dat je je leeftijd invult. 

Prijzen
De hoofdprijzen van € 250,- en € 100,- 
worden beschikbaar gesteld door de ver-
eniging, Ring Fotofocus is de sponsor 
van de troostprijzen en de prijzen voor 
de jeugd komen van Han Bouwmeester 
Natuurfotografie.

De uitslag van de wedstrijd wordt tijdens 
het Vogelfestival op 4 oktober bekend 
gemaakt. Om te kunnen winnen moet je 
in ieder geval op het Vogelfestival aan-
wezig zijn. Om mee te dingen is lidmaat-
schap HVB is niet noodzakelijk.

Wat moet je doen voor deelname ?
Stuur vóór 1 september 2015 je beste 
digitale foto’s naar www.haagsevogels.nl 
(uploaden na invullen formulier). Alleen 
vogelfoto’s waarin op de een of andere 
manier beweging zichtbaar is, dingen 
mee naar de prijzen.

Verder willen we de volgende dingen van 
je weten:
- Naam (voornaam/achternaam)
- Adres en woonplaats
- Leeftijd fotograaf
- Telefoonnummer 
- Datum foto’s
- Een kleine beschrijving hoe de foto tot 

stand is gekomen 

Vogelfotowedstrijd ‘In beweging’

                            Ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum van de HVB 
                               organiseert de Festivalcommissie een fotowedstrijd. 
                                 Wil je meedingen naar de mooie prijzen die beschikbaar 
                                  zijn  gesteld, maak dan een kleine selectie (max 3 foto’s) 
                                  van je beste opnames. 
                                Het thema van de wedstrijd is ‘In beweging’. 

Officiële opening vogelasiel
Op zaterdag 23 mei wordt het gerenoveerde vogelasiel officieel geopend door burgemeester 
Josias Van Aartsen. Vanaf 12.00 uur is er Open Huis in het asielgebouw en kunnen buurt-
bewoners en HVB-leden terecht voor een rondleiding en een gesprek met bestuur en 
personeel. In de nieuwe dakopbouw schenken we koffie en thee of limonade. Daar kunnen 
kinderen ook knutselen of uilenballen pluizen. De burgemeester komt om 15.30 uur. 21



soorten, bestaat er in Nederland en in de 
regio Den Haag een fanatieke groep vo-
gelaars die zich veel met meeuwen bezig-
houdt.
Een belangrijke reden daarvan is dat er 
in Europa veel onderzoek naar meeuwen 
wordt gedaan door middel van het aan-
brengen van metalen en/of gekleurde rin-
gen om de poot. Door de unieke code die 
op de ring staat en de kleur van de ring, 
zijn meeuwen individueel herkenbaar en 
daardoor te volgen. Door deze geringde 
meeuwen zoveel mogelijk af te lezen ont-
staat er  een beeld van waar de meeuwen 
zich gedurende het jaar bevinden, wat ze 
daar doen, hoe oud ze worden, met wie ze 
paren, hoeveel jongen ze krijgen en nog 
veel meer.
Na het insturen van zo’n waarneming 
ontvang je als aflezer de gegevens van 
waar de meeuw geringd is en hoe oud 

deze toen was. Vaak krijg je ook een over-
zicht toegestuurd van waar de meeuw 
nog meer gezien is zodat de meeuw die je 
eerst nog als vreemdeling in de kijker had 
ineens ‘tot leven’ komt zodra je leest wat 
hij of zij allemaal heeft meegemaakt.
Een groep van minstens 14 vogelaars 
heeft gedurende de werkzaamheden (van 
19 januari tot en met 28 februari) met 
zeer grote regelmaat de grote groepen 
meeuwen geobserveerd en de geringde 
meeuwen genoteerd. Uniek hierbij is dat 
deze groep vogelaars hun waarnemingen 
met elkaar hebben gedeeld waarmee een 
boeiend overzicht is ontstaan.

Wat er werd gezien
Eerst maar even wat cijfers: in totaal zijn 
er maar liefst 330 verschillende meeuwen 
met een ring afgelezen uit 10 verschillende 
landen: een enorm aantal! Tweederde 

meeuwen en vogelaars in actie

Foto: Caroline Walta

Reden hiervoor was het verbreden van 
het strand om zo bescherming te bie-
den tegen de wind, zee en stroming. Dit 
verbreden gebeurde door het opspuiten 
van enorme hoeveelheden water met 
zand dat op enige kilometers uit de kust 
door een speciaal schip opgezogen werd 
vanaf de bodem van de Noordzee. Met 
dit zand werd ook voedsel als schelp-
dieren, zeesterren en vissen aan land ge-
bracht. En er is één soort vogels dat daar 
uitstekend op weet te anticiperen, meeu-
wen. Honderden, op vele dagen zelfs 

Meeuwenspektakel op het strand  
Het zal niemand in januari en februari van dit jaar zijn ontgaan, het strand van 
Scheveningen zag er anders uit dan gebruikelijk. Waar normaal ruimte was om 
in alle rust een wandeling te maken, moest er nu plaats worden gemaakt voor 
honderden meters buizen, bulderende bulldozers en krijsende meeuwen. 

DOOR MAARTEN VAN KLEINWEE

duizenden, meeuwen verzamelden zich 
gedurende de werkzaamheden op het 
strand om van dit tafeltje-dekje gebruik 
te maken. En omdat er vrijwel 24 uur per 
dag en 7 dagen per week gewerkt werd, 
was het strand van Scheveningen een 
plek waar je als meeuw met grote regel-
maat zeer voedzaam eten kon vergaren. 
Een waar meeuwenparadijs dus.

Meeuwen onder de loep
Ondanks dat meeuwen bij vogelaars niet 
bekend staan als makkelijk te herkennen 

Foto: M
aarten van K

leinw
ee

op sommige dagen waren er meer dan duizend kokmeeuwen aanwezig
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zilvermeeuw Groen F.AVK met GPS-logger op de rug

Foto: Caroline Walta

daan naar onder andere het (eet)gedrag 
van zilvermeeuwen, onder meer door 
verschillende individuen uit te rusten 
met een GPS-logger. Deze registreert 
op diverse momenten per dag een aan-
tal meetpunten (zoals locatie, datum en 
tijd) zodat tot in detail de bewegingen 
van een meeuw in kaart gebracht kun-
nen worden. 

Ook groen F.AVK is uitgerust met zo’n 
apparaatje. Zij was regelmatig te zien 
bij de strandsuppletie, alleen niet gedu-
rende de hele periode: zij arriveerde toen 
de werkzaamheden al bezig waren en ze 
is weer terug naar het noorden gevlogen 
toen het werk nog niet was voltooid. Was 

het vroegtijdige vertrek misschien te wij-
ten aan het regelmatig stilleggen van de 
werkzaamheden?
We hopen daar via haar bewegingen 
achter te komen, maar moeten daarvoor 
wachten tot zij weer terug is in de broed-
kolonie op Texel zodat de daar opgestelde 
ontvanger de gegevens van haar logger op 
afstand kan uitlezen.

Dankwoord
Bij het bezoeken van de werkzaamheden 
hebben wij ruim de mogelijkheid gekre-
gen van de aannemer om van dichtbij de 
werkzaamheden te volgen en de groepen 
meeuwen te observeren. Wij hebben dat 
erg gewaardeerd.

(223) daarvan zijn zilvermeeuwen en bijna 
een kwart (73) zijn kokmeeuwen. Van de 
overige soorten konden grote mantel-
meeuw (22), Pontische meeuw (8), kleine 
mantelmeeuw (3) en hybride zilvermeeuw 
x Pontische meeuw (1) herkend worden.
Driekwart van de meeuwen (241) is in 
Nederland geringd terwijl de rest in 9 
andere landen hun ring omgedaan kre-
gen: Noorwegen (25), Duitsland (22), 
Denemarken (13), Polen (12), Groot-
Brittannië (9), België (4), Litouwen (2), 
Rusland (1) en Tsjechië (1).
Veel van deze meeuwen werden met grote 
regelmaat en door veel vogelaars waarge-
nomen (sommige bijna dagelijks), terwijl 
andere meeuwen zich slechts 1 keer lieten 
zien.Van de 330 individuen waren er 144 
onvolwassen, 158 volwassen terwijl van 
28 vogels de leeftijd niet bijgehouden is.

Alleen volwassen kokmeeuwen
Veel opmerkelijke conclusies kunnen we 
niet uit deze cijfers trekken en misschien 
is dat wel het meest opvallende: de cijfers 
geven een standaard beeld weer van wat 
er aan meeuwensoorten en aantallen ge-
durende een winter aanwezig is langs de 
Nederlandse kust. Ook wat betreft de her-
komst van deze meeuwen zitten er geen 
uitschieters tussen.
Misschien dan toch één opvallend feit: 
de 70 kokmeeuwen die zijn afgelezen 
waren allemaal adult en er is geen enkele 
geringde 1ste-winter kokmeeuw  waarge-
nomen (het viel de waarnemers zelfs op 
dat het aantal jonge kokmeeuwen erg 
laag was gedurende de werkzaamheden). 
En dat terwijl er in de regio actief jonge 
kokmeeuwen geringd worden (zoals 

in Zoetermeer, Leidschendam en Den 
Haag). Een soortgelijk beeld zag ik bij de 
kokmeeuwen die ik afgelezen heb bij de 
strandsuppletie van Katwijk tussen okto-
ber 2013 en maart 2014: alle 25 geringde 
individuen waren adult. 
Het is moeilijk om aan te geven wat de 
reden hiervan is: zijn jonge kokmeeuwen 
gedurende de winter niet in de regio of is 
de concurrentie van adulte kokmeeuwen 
bij strandsuppleties te hoog om daar aan 
voedsel te komen?

Bijzondere bezoeker
Eén bijzondere bezoeker wil ik hier nog 
even noemen, namelijk een vrouwtje zil-
vermeeuw die als groen F.AVK geringd is 
in de kolonie van Texel. Daar wordt op 
wetenschappelijke wijze onderzoek ge-

Online verslag - Een uitgebreid verslag van de afgelezen geringde meeuwen kunt u vinden op 
https://gullstothehorizon.wordpress.com (zoek: ‘Scheveningen 2015’).

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
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etc. Het heeft geleid tot beleidsaanpassin-
gen in onder andere de kapvergunning. 
Zijn inbreng bracht een hoop jurispru-
dentie teweeg en had zelfs invloed bij de 
tot stand koming van de Flora- en fauna-
wetgeving. Frederik deed niet alleen aan 
beleid. Hij onderhield ook 21 jaar lang 
twee vogelrustgebieden en is al die jaren 
beheerder geweest van honderden nest-
kastjes. 
Adri had zijn huiswerk goed gedaan. In 
een levendige speech van drie A4-tjes 
werd duidelijk dat Frederik zijn leven 

lang een van de dragende krachten bin-
nen de Haagse Vogelbescherming is ge-
weest. “Kameraad, we hebben veel aan je 
te danken en ik hoop van harte dat we je 
nog jaren in ons midden mogen koeste-
ren”. Hij sloot af met de overhandiging 
van een passend cadeau: een collage van 
Frederiks mooiste vogelfoto’s met een 
dankwoord van de vereniging. 
Daarna was het tijd voor een feestelijk 
hapje en drankje. De avond sloot laat, om 
23.30 uur gingen de laatste gasten huis-
waarts.

Foto: Boudewijn Schreiner

Het laatste nieuws in ‘Ganzenveer’
Wilt u ook op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de vereniging? 
Neem dan een abonnement op Ganzenveer, de digitale nieuwsbrief van de HVB. Deze 
verschijnt 10 keer per jaar.  U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar 
info@haagsevogels.nl met de melding: “abonnement Ganzenveer”.

Het was Frederiks tweede periode als 
voorzitter van de HVB. Eerder had hij al 
tussen 1995 en 1999 de vereniging geleid. 
Dit keer sloot hij een periode van 7 jaar 
af. De functie werd hem langzaamaan 
te zwaar en als er dan een goede kandi-
daat beschikbaar is, maakt dat de beslis-
sing om te stoppen een stuk makkelijker. 
Toch verandert er weinig binnen het be-
stuur. Adri en Frederik hebben hun stoel 
en de hamer verwisseld. Frederik heeft 
beloofd nog twee jaar aan te blijven als 
vice-voorzitter om het bestuur te onder-
steunen. Dat aanbod is in grote dank aan-
vaard, want deze vijf/zes-mansformatie 
heeft de handen vol om alle beleidstaken 
uit te voeren. De HVB is een complexe 
vereniging waar veel bestuurlijke inzet 
voor nodig is.

Dit jaar een soepele afhandeling van het 
jaarverslag. Het enige punt van zorg was 
de begroting die voor het eerst een groot 
tekort vertoont wegens het uitblijven van 
inkomsten. In het recente verleden waren 
er altijd voldoende legaten en erfstellin-
gen om de balans in evenwicht te houden.  
Dat is in 2013 en 2014 veel minder ge-
weest, waardoor de exploitatiekosten van 
asiel en vereniging opeens uit de reserves 
van het eigen vermogen moeten worden 
bekostigd. Als dat zo blijft, zal er op zeer 
korte termijn grondig bezuinigd moeten 
worden. Ondanks het huidige begro-

Voorzittersruil tijdens ALV
Een volle bak op woensdagavond 22 april tijdens de jaarlijkse ALV. Dit keer op 
een andere locatie omdat het Benoordenhuis al was volgeboekt. Het werd een 
gedenkwaardige avond omdat voorzitter Frederik Hoogerhoud zijn voorzittershamer 
overdroeg aan opvolger Adri Remeeus. 

tingstekort keurde de ALV de begroting 
2015 goed. Het bestuur zal zeer binnen-
kort een financiële adviescommissie bij-
eenroepen om zich te beraden over de te 
nemen maatregelen. Alhoewel een drup-
pel op een gloeiende plaat werd gisteren 
al een eerste stap gezet door te besluiten 
dat er in 2016 een contributieverhoging 
moet worden doorgevoerd met 2,50 euro. 
De contributie blijft met 15,00 euro des-
ondanks laag.

Na afloop van de vergadering was het tijd 
om Frederik in het zonnetje te zetten. Adri 
wierp zich op als ceremoniemeester en 
memoreerde Frederiks HVB-activiteiten. 
Al voor zijn aantreden in 1963 als lid bin-
nen de vereniging was Frederik actief als 
vogelwachter van de meeuwenkolonie in 
de Oostduinen. Daarna heeft hij dienst 
gedaan in vrijwel iedere commissie die 
de vereniging rijk was. Tot drie maal toe 
zitting gehad in het bestuur, waarbij in 
twee verschillende periodes als voorzitter. 
Frederik is een vogelbeschermer pur sang 
en heeft zich niet alleen hard gemaakt 
voor acties in het veld. Ook de Haagse ge-
meenteraad kwam hem tijdens zijn eerste 
voorzittersperiode maandelijks tegen in 
de raadszaal. Met de ‘Vogelwet 1936’ in de 
hand kwam hij uitleggen waarom er niet 
gekapt moest worden tijdens het broed-
seizoen, waarom de aannemers rekening 
moesten houden met broedende vogels 
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namen die hetzelfde betekenen en elkaar 
als het ware versterken. 

Broedparen wereldwijd
Het totaal aantal broedparen wereld-
wijd wordt geschat tussen de 382.500 
en 532.500, een ruime marge omdat van 
lang niet alle landen de exacte aantallen 
bekend zijn. Hiervan broedt ca. 60 tot 
65% in Europa en de rest in Azië. Omdat 
het Europese verspreidingsgebied veel 
kleiner is dan dat in het onmetelijke Si-
berië betekent het dat de wulp in Siberië 
veel dunner gezaaid is.

In veel Europese landen is de stand van 
de wulp de laatste decennia hard achter-
uitgegaan, in Ierland zelfs met 86%. Voor 
Birdlife International was dit aanleiding 
om de noodklok te luiden en de wulp 
in de wachtkamer te zetten van de Rode 
Lijst van wereldwijd bedreigde soorten. 
Ook in Nederland is de stand met ca. 30% 
gekelderd. In onze omgeving hebben we 
dat ook ervaren omdat hij als broedvogel 
allang geleden uit het duingebied verdwe-
nen is. Ook is de wulp meer weidevogel 
geworden, waar hij aan dezelfde bedrei-
gingen bloot staat als de andere soorten 
weidevogels. In Azië is de stand stabiel of 
lijkt hij zelfs in aantal iets toe te nemen. 
Deze kan de afname in Europa echter niet 
compenseren. Overall wordt de afname 
wereldwijd op ca. 39% geschat. In novem-
ber 2008 schreef ik in dit blad al uitvoerig 
over de oorzaken van die achteruitgang.

Als broedvogel vormt hij solitair levende 
paren maar in de trektijd en in de over-
winteringsgebieden vormt hij kleinere 

en grote groepen. Vanaf eind februari 
kunnen we zijn roep al in de broedge-
bieden horen waar hij tot juli verblijft. 
In augustus beginnen ze zich te verza-
melen voor de trek en zijn er grote groe-
pen onder andere in het Waddengebied. 
Vanaf oktober trekken onze broedvogels 
weg naar zuidelijker streken zoals de 
kusten van de Middellandse Zee tot diep 
in Afrika. De vogels die we in de winter 
zien zijn broedvogels uit het hoge noor-
den van Europa en Rusland. De Aziati-
sche wulpen overwinteren in India en 
zuidoost Azië, Japan en Indonesië. In 
Australië is hij slechts een uiterst zeld-
zame dwaalgast.

Regenwulp als kosmopoliet
Hoewel de wulp dus, als we broedgebied 
en overwinteringsgebied samen nemen, 
een enorme verspreiding over de aardbol 
kent, is hij desondanks niet de wulpen-
soort met de grootste verspreiding  
we reld  wijd. Dat is de regenwulp die ook 
in Noord-Amerika broedt en pas terecht 
een echte kosmopoliet genoemd mag 
worden. Over deze soort zal ik in een 
van de volgende afleveringen over wul-
pen schrijven.

De Wulp
Numenius arquata

“Wulp” is op zich eigenlijk maar een 
vreemde en bekrompen naam. Alsof er 
maar één wulp zou zijn. Voor Nederland 
klopt dat sowieso niet want we hebben 
in de trektijd naast de algemeen voor-
komende wulp ook de regen wulp binnen 
de grenzen. 

Onze gewone wulp is één van de drie 
grotere wulpensoorten die samen het 
hele holarctische gebied op het noorde-
lijk halfrond bestrijkt als broedvogel. In 
Noord-Amerika heb je de Amerikaanse 
wulp en in Oost-Siberië de Siberische 
wulp. Het gebied ertussen in, Europa 
en geheel westelijk en centraal Siberië is 
dan het verspreidingsgebied van ‘onze’ 
wulp. Eigenlijk zou dus een naam als 
Euraziatische wulp een betere benaming 
zijn. Overigens is dat in Engels spre-
kende landen al het geval, daar heet hij 
Eurasian Curlew.

Wulpen 
in vele soorten

2
DOOR TOM LOORIJ

Buitenbeentje
De enorme omvang van het versprei-
dings gebied in Europa en Azië maakt 
dat deze wulp van alle acht soorten ver-
uit het grootste is. Qua uiterlijk is onze 
wulp ook een buitenbeentje ten opzichte 
van de beide andere grote soorten. Onze 
wulp heeft namelijk een mooie witte 
wigvormige stuit en witte ondervleugels; 
die vallen altijd prachtig op als hij op-
vliegt en hij zijn jodelende baltsroep laat 
horen. Die stuit en ondervleugels zijn bij 
de andere twee soorten donker. 

Twee ondersoorten
Eigenlijk zijn er nog twee ondersoorten: 
in Europa hebben we de Numenius ar-
quata arquata en in Azië de Numenius 
arquata orientalis. In het veld zijn ze 
echter nauwelijks te onderscheiden. 
Zijn wetenschappelijke naam dankt hij 
aan zijn grote sterk gekromde snavel. Nu-
menius komt uit het Grieks, neo mene 
- nieuwe maan (de snavel heeft de vorm 
van de sikkel van de nieuwe maan) en ar-
quata betekent gebogen of gekromd, uit 
het oud-Latijn, arquus - boog. We noe-
men dat met een duur woord emfa tische 
naamgeving, een combinatie van twee 
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Vraag de gratis reisgids 2015 aan 
via brochure@birdingbreaks.nl   

Kijk op www.birdingbreaks.nl voor 
het reisprogramma 2015 en 2016!

Reis in 2015 

met ons mee!
60 groepsreizen
15 fotoreizen
40 expeditiecruises
5 weekenden in Nederland

Vogel- en natuurreizen naar 
wereldwijde bestemmingen

Reisgids 2015
Vogel- en natuurreizen naar wereldwijde bestemmingen

groepsreizen • cruises • fotoreizen • individuele reizen

9e reisjaar

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

Adressen
Bestuur 
Frederik Hoogerhoud voorzitter
Adri Remeeus vice-voorzitter
Wim Kooij penningmeester
Aletta de Ruiter secretaris
Tom Loorij lid

Correspondentieadres bestuur:
Altingstraat 12, 2593 SX Den Haag

Rekeningnummer penningmeester 
IBAN: NL12 INGB 0003 5861 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:
Loes Jalink, tel. 070 - 368 13 03
IBAN: NL31 INGB 0002 0319 03
t.n.v. verkoop en publiciteit Haagse 
Vogelbescherming

Vogelasiel De Wulp
Heliotrooplaan 15, 2555 MA Den Haag
Telefoon: 070 - 323 15 68
IBAN: NL83 INGB 0005 0926 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 
06 - 46 42 68 09

Alarmnummer Milieuzaken
Voor alle spoedeisende milieuzaken 
(bijv. kap- en snoeiwerk in de broedtijd)
kunt u contact opnemen met 
- Frederik Hoogerhoud: 06 - 46 42 68 09
- Ruud van der Waard: 06 - 47 46 01 59
- Martin van de Reep (Leidschendam-
  Voorburg): 06 - 55 78 10 30

Verenigingswinkel
Voor informatie, publiciteit en verkoop

Na 1 april weer elke 1e zondag van de maand 
in het vogelasiel van 13.00 tot 16.00 uur. 

Beeld Mus door kunstenaar Loek Bos
Opbrengst voor renovatie asiel       (prijs incl. verzendkosten)

- kunsthars  .................................................................................41,75
- brons  .....................................................................................  285,00

Div. vogelkijkgidsjes v.a. ......................................................  9,95
Cd’s vogelgeluiden v.a. ...................................................... 10,95

Diverse DVD’s over vogels  ................................................  24,95

DVD Ooievaars Natuurlijk, 
vijf Haagse natuurdocumentaires verzameld  .......  10,00

Vogels onder dak, boekje met alle informatie 
over nestkasten ....................................................................... 12,50

Nestkasten van hout ...........................................................  10,00

Plaatjes voor vernieuwing nestkasten ........................... 2,00

Div. modellen nestkasten op bestelling; bouw-
tekeningen, zie onze website

Mokken met diverse vogelafbeeldingen  klein  ........  4,50
                                                          groot  .........  5,50
Papieren servetjes met vogelafbeeldingen  ...............  2,50

Raamstickers per vel (3st. A4)wit en zwart .............  2,00

Div. vogelherkenningsplaten A4 .....................................  0,50

Div. vogelkaarten v.a. ............................................................  0,50

Finstick, handig ‘statiefje’ om uw verrekijker
op te monteren (zie foto op onze website)  ............  6,50

Geheim Oorlogsdagboek 1940-1945 ......................... 13,50

Diverse wisselende cadeauartikelen
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 
070 - 368 13 03

Voor informatie kunt u ook terecht op de website: 
www.haagsevogels.nl onder het menu-item ‘Vereniging’

Achterpagina met de klok mee:  Baardman, Boerenzwaluwen, Vink, Glanskop, Geelgors,   
 Huismus, Roodborst, Sijs, Heggenmus 
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